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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, FCU, SPLIT, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΛΑΜΙΑ, ΆΜΦΙΣΣΑ, 
ΘΗΒΑ, ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ: 2018, 2019, 2020 & 2021» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 57476 
Συνολικός Προϋπολογισμός 126.084,75 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 ΚΑΕ: 9329 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
 
Είδος Διαγωνισμού 
 
Κριτήριο Αξιολόγησης 
 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ταχ. Δ/νση έδρας: 3ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ                                                
Τ.Κ. 35100, Λαμία, Ελλάδα 
Κωδικός NUTS: EL64-Στερεά Ελλάδα                                                                                                 
ΤΗΛ.:  22310 – 60161, 60158, 60120                                                                                            
ΦΑΞ: 22310 – 33945       
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:   
tm-prom@teiste.gr , 
tkaragiannis@teiste.gr,  
ekareli@teiste.gr,  
akyriakoy@teiste.gr 
Αρμόδιοι για πληροφορίες:   Καραγιάννης Θωμάς 
                                                   Καρέλη Ελένη  
                                                   Κυριάκου Αφροδίτη                                            
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.teiste.gr                                                                      

 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση  
 
 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η 
Εκπαίδευση 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   
 
Πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής 

Ειδος Σύμβασης Σύμβαση Υπηρεσιών. 
Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα και θα διέπεται από το 
Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από 
την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι σχετικές 
διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών.   
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
Αντικείμενο Σύμβασης 

Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, 
Split που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας σε πέντε (5) ενότητες: Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, 
Ψαχνά Ευβοίας και Καρπενήσι για τέσσερα (4) έτη: 2018, 
2019, 2020 & 2021. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών 
 
 
 

Ημερομηνία :         
Ημέρα : 

Ώρα :  

4.6.2018 
Δευτέρα 
19.00 μ.μ. 

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή) με αριθμ. 
συστήματος 57476 
και  σε έντυπη μορφή  (εντός 3 εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ) αποστολή στη διεύθυνση: 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Θέση Σκληρό 

Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400 
Τμήμα Πρωτοκόλλου  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (αριθμός αναφοράς/πρωτ. διακήρυξης : 

2756/7.5.2018 με συστημικό αριθμό: 57476 
για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ, FCU, SPLIT, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018, 
2019, 2020 & 2021» 

Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία 
ή το πρωτόκολλο» 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης Εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και 
εβδομήντα πέντε λεπτά  (126.084,75€),  
συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 24%  (Καθαρό 
ποσό 25.216,95€ και Φ.Π.Α. 24% 33.622,60€)  

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τοπικό Τύπο 

9.5.2018 

CPV 50532000-3 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) 
στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  
στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ 

9.5.2018 

 
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) 
στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

 
 
9.5.2018 

Ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών 

7.6.2018 Ώρα: 11.00 π.μ. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη), για την ανάδειξη αναδόχου στην 
«Συντήρηση–Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, Split που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας σε πέντε (5) ενότητες: Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας και Καρπενήσι για τέσσερα (4) έτη: 2018, 
2019, 2020 & 2021», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και 
εβδομήντα πέντε λεπτών (126.084,75€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του ΤΕΙ σε βάρος του ΚΑΕ 9329. 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην οικεία διακήρυξη καθώς και των παραρτημάτων που επισυνάπτονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και ισχύ από την 
ημερομηνία ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι και την 31.12.2021. 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για το σύνολο των προαναφερομένων ενοτήτων της διακήρυξης. Δεν γίνονται 
δεκτές προσφορές που αφορούν μέρος του συμβατικού αντικειμένου που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε από τις 
προαναφερόμενες ενότητες αυτής. Ο μέγιστος αριθμός ενοτήτων της σύμβασης που μπορεί να ανατεθεί σε έναν 
προσφέροντα ορίζεται σε πέντε (5).  
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ 
μέρους του των όρων της παρούσας διακήρυξης. 
1. Αναθέτουσα Αρχή 
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 3ο ΧΛΜ Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας - Αθηνών, Τ.Κ.: 35100, Λαμία, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2231060161, 2231060158, Fax: 2231033945, e-mail: tm-prom@teiste.gr, tkaragiannis@teiste.gr, 
ekareli@teiste.gr, akyriakoy@teiste.gr. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και ανήκει στην 
Κεντρική Κυβέρνηση και η κύρια δραστηριότητα της είναι η Εκπαίδευση. 
2. Είδος Σύμβασης 
Σύμβαση Υπηρεσιών. 
3. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 
Συντήρηση –Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, Split που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας σε πέντε (5) ενότητες: Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας και Καρπενήσι για τέσσερα (4) έτη: 2018, 
2019, 2020 & 2021. 
Οι ζητούμενες υπηρεσίες της σύμβασης κατατάσσονται στον κωδικό CPV: 50532000-3, βάσει του Καταλόγου Κοινής 
Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).  
Η Γεωγραφική Περιοχή, για τις υπηρεσίες της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών 
Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του δημόσιου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL64-
Στερεά Ελλάδα ή ειδικότερα EL644-Φθιώτιδα, EL643-Ευρυτανία και EL645-Φωκίδα, EL642-Εύβοια και EL641-Βοιωτία. 
4.  Τόπος παραλαβής των διακηρύξεων 
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Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ: www.teiste.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ και 
περίληψης αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Ελληνικό Τοπικό Τύπο. 
5. Διενέργεια Διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμ. συστήματος 57476 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη.  
6. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: από τις 9.5.2018 
Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: το αργότερο μέχρι τις 4.6.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
19.00μ.μ. 
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: η 7.6.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., ηλεκτρονικά 
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
7. Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νόμιμα συναφή υπηρεσία με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, 
ήτοι Έλληνες Πολίτες, Αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών. 
8. Εγγυήσεις συμμετοχής  
Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
ποσού, ήτοι ποσού 2% του προϋπολογισμού για τον οποίο υποβάλλει προσφορά ο υποψήφιος, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 του ν.4412/2016). 
9. Έξοδα δημοσίευσης 
Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τοπικό Τύπο θα βαρύνει τον ανάδοχο 
(άρθρο 4 του ν. 3548/2007/ΦΕΚ Α΄68, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009/ΦΕΚ Α΄163, 
Πράξεις 23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου), αναλογικά του ποσού κατακύρωσης. 
10. Πληροφορίες 
H κα Καρέλη Ελένη και η κα Κυριάκου Αφροδίτη, υπάλληλοι του Ιδρύματος, παρέχουν πληροφορίες σχετικές με το 
διαγωνισμό (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2231060158, 2231060120 Fax: 2231033945, e-mail: tm-prom@teiste.gr, 
ekareli@teiste.gr, akyriakoy@teiste.gr). 

 
Με εντολή του Πρύτανη 

Ο Αντιπρύτανης επί των  Οικονομικών Υποθέσεων 
 
 

Καθηγητής Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

  
1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη), για την ανάδειξη αναδόχου στην 
«Συντήρηση–Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, Split που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας σε πέντε (5) ενότητες: Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας και Καρπενήσι για τέσσερα (4) έτη: 2018, 
2019, 2020 & 2021», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και 
εβδομήντα πέντε λεπτών (126.084,75€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του ΤΕΙ σε βάρος του ΚΑΕ 9329, ΣΑΕ 2014ΣΕ5430007.  
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην οικεία διακήρυξη καθώς και των παραρτημάτων που επισυνάπτονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Οι ζητούμενες υπηρεσίες της σύμβασης κατατάσσονται στον κωδικό CPV: 50532000-3, βάσει του Καταλόγου Κοινής 
Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).  
Η Γεωγραφική Περιοχή, για τις υπηρεσίες της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών 
Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του δημόσιου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL64-
Στερεά Ελλάδα ή ειδικότερα EL644-Φθιώτιδα, EL643-Ευρυτανία και EL645-Φωκίδα, EL642-Εύβοια και EL641-Βοιωτία. 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για το σύνολο των προαναφερομένων ενοτήτων της διακήρυξης. Δεν 
γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μέρος του συμβατικού αντικειμένου που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε 
από τις προαναφερόμενες ενότητες αυτής. Ο μέγιστος αριθμός ενοτήτων της σύμβασης που μπορεί να 
ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε πέντε (5).  
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του 
των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

1.2 ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμ. συστήματος 57476 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη.  

1.3 ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οι υπηρεσίες της σύμβασης θα πραγματοποιηθούν στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και 
ειδικότερα: 

• Στη Λαμία  

• Στο Καρπενήσι. 
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• Στην Άμφισσα  

• Στη Θήβα  

• Στα Ψαχνά Ευβοίας 
 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με ισχύ από 
την ημερομηνία ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ) μέχρι και την 31.12.2021. 

1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι έξι 
χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (126.084,75€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, 
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  του ΤΕΙ σε βάρος του ΚΑΕ 9329, ΣΑΕ 2014ΣΕ54300007, ο οποίος 
αναλύεται ως εξής: 
 

Έτος Με ΦΠΑ 24% (ευρώ) 
Έτος 2018  
(ενδεικτικός προϋπολογισμός από 1.4.2018 έως 31.12.2018) 

25.216,95 

Έτος 2019 33.622,60 

Έτος 2020 33.622,60 

Έτος 2021 33.622,60 

Σύνολο 126.084,75 
Ο 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της σύμβασης κατανέμεται στα 5 τμήματα ως ακολούθως: 

Ενότητα Μηναίο Κόστος με 
ΦΠΑ 

Ετήσιο κόστος με 
ΦΠΑ  

(για το έτος 2018: από 
1.4.2018 έως 
31.12.2018) 

Ετήσιο κόστος με ΦΠΑ 

 (2019, 2020, 2021) 

Τετραετές Κόστος με 
ΦΠΑ 

Α: Λαμία 1.081,90 9.737,10 12.982,80 48.685,50 

Β: Ψαχνά 944,47 8.500,20 11.333,60 42.501,00 

Γ: Θήβα 214,93 1.934,40 2.579,20 9.672,00 

Δ: Άμφισσα 537,33 4.836,00 6.448,00 24.180,00 

Ε: Καρπενήσι 23,25 209,25 279,00 1.046,25 

Σύνολο 2.081,88 25.216,95 33.622,60 126.084,75 
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Λόγω του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ως άνω 
προϋπολογισθείσα συμβατική δαπάνη του έτους 2018 θα υπολογιστεί επί του ενεργού χρόνου παροχής των 
συμφωνηθεισών υπηρεσιών 
 
Ειδικότερα (ισχύει για ολοκληρωμένο έτος):  

ΚΤΙΡΙΑ ΛΑΜΙΑ 
 
Ι) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 
1.ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ: ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ Α/Θ  CARRIER 128 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ - 133 KW ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

Α ) Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  Α ε ρ ό ψ υ κ τ η ς  α ν τ λ ί α ς  θ ε ρ μ ό τ η τ α ς   

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Έλεγχος θερμοκρασιών (ΔΤ) και πιέσεων κυκλώματος ψυχρού νερού 
7. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
8. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
9. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
10. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 
11. Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης. 
12. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
13. Καθαρισμός φίλτρου νερού  
14. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 400,00 € + ΦΠΑ 24 % = 496,00 € 
 
B ) Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  V R V  T O S H I B A   

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
7. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
8. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
9. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 
10. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
11. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 250,00 € + ΦΠΑ 24 % = 310,00 € 
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Γ )  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  
κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  κ α σ έ τ α ς  ψ ε υ δ ο ρ ο φ ή ς  ( V R V ) .  
1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 

επιμελώς με νερό.  
2. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 

συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κ.λ.π..    

3. Καθαρισμός στοιχείων των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας χημικού υγρού, 
επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

4. Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων. 
5. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 4 ΤΕΜ * 40,00 € = 160,00 € + ΦΠΑ 24 % = 198,40 € 

 
2. ΚΤΙΡΙΟ  ΣΕΥΠ :  ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΤΡΑΝΕ  388 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 Α )  Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  Υ δ ρ ό ψ υ κ τ ο υ  Ψ ύ κ τ η   

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Έλεγχος θερμοκρασιών (ΔΤ) και πιέσεων κυκλώματος ψυχρού νερού 
7. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
8. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
9. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
10. Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης. 
11. Μεγκομέτρηση των συμπιεστών 
12. Θερμοκρασία των συμπιεστών 
13. Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας 
14. Καθαρισμός (χημικός ή/ και μηχανικός) των αυλών των εναλλακτών του ψύκτη. 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  : 700,00 € + ΦΠΑ 24 % = 868,00 € 

 
Β )  Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  Π ύ ρ γ ο υ  Ψ ύ ξ η ς   

1. Άδειασμα του πύργου από το νερό. 
2. Καθαρισμός της λεκάνης και του φίλτρου νερού. 
3. Καθαρισμός των μπεκ ψεκασμού από τα άλατα. 
4. Λίπανση  κουζινέτων. 
5. Αντικατάσταση ιμάντων κίνησης ηλεκτροκινητήρων. 
6. Έλεγχος  κινητήρων. 
7. Επιθεώρηση των μεταλλικών επιφανειών και επέμβαση όπου υπάρχει διάβρωση. 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 750,00 € + ΦΠΑ 24 % = 930,00 € 

 
3 . ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  : ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗ RHOSS  282 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (2o ΚΥΚΛΩΜΑ) 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Α ) Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  Α ε ρ ό ψ υ κ τ ο υ  Ψ ύ κ τ η   

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Έλεγχος θερμοκρασιών (ΔΤ) και πιέσεων κυκλώματος ψυχρού νερού 
7. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
8. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
9. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
10. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 
11. Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης. 
12. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
13. Καθαρισμός φίλτρου νερού  
14. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 400,00 € + ΦΠΑ 24 % = 496,00  € 
 
 

4 . ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ: Α/Θ ΑΕΡΟΣ INTERKLIMA –KKM INTERKLIMA 
 

A )  Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  Α ε ρ ό ψ υ κ τ η ς  Α ν τ λ ί α ς  Θ ε ρ μ ό τ η τ α ς   

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Έλεγχος θερμοκρασιών (ΔΤ) και πιέσεων κυκλώματος ψυχρού νερού 
7. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
8. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
9. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
10. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 
11. Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης. 
12. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
13. Καθαρισμός φίλτρου νερού  
14. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 400,00 € + ΦΠΑ 24 % = 496,00  € 
 
Β )  Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Κ Κ Μ  I N T E R K L I M A  
1. Έλεγχος διαρροών  
2. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
3. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
4. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
5. Έλεγχος μετάδοσης κίνησης 
6. Λίπανση  εδράνων   
7. Χημικός καθαρισμός ανεμιστήρων  
8. Χημικός καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων  Εκκίνηση και γενικός έλεγχος  
 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3 ΤΕΜ *  100,00 € = 300,00 +ΦΠΑ 24 % = 372,00 € 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
ΙΙ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ FCU  
Α .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  F C U Δ Α Π Ε Δ Ο Υ  
 ( Α φ ο ρ ά  δ ι ά φ ο ρ α  σ η μ ε ί α  τ ω ν  κ τ ι ρ ί ω ν )  
 
1. Χημικός καθαρισμός εξατμιστών εσωτερικών μονάδων 
2. Χημικός καθαρισμός ανεμιστήρων εσωτερικής μονάδας  
3. Χημικός καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων   
4. Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων  
5. Καθαρισμός και επιθεώρηση  αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων   
6. Έλεγχος καλής λειτουργίας  
 
 

EΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 162  TEM * 25,00 €  = 4.050,00  +  ΦΠΑ 24 % = 5.022,00 € 
 
Β .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν   
μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  S P L I T  Τ Ο Ι Χ Ο Υ   
( Α φ ο ρ ά  δ ι ά φ ο ρ α  σ η μ ε ί α  τ ω ν  κ τ ι ρ ί ω ν )  
 
1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 

επιμελώς με νερό.  
2. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους. 
3. Αμπερομέτρηση  συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής λειτουργίας 

των συμπιεστών. 
4. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα 

εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με την 
απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.    

5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κ.λ.π..    

6. Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας  
χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

7. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 102 TEM * 30,00 € =3.060,00+ΦΠΑ 24 % = 3.794,40 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤA ΚΤΙΡΙA ΛΑΜΙΑΣ 
10.470,00 € + ΦΠΑ  24 % =  12.982,80   € 

 
 

ΚΤΙΡΙΑ ΨΑΧΝΑ  
Α .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  

μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  S P L I T  Τ Ο Ι Χ Ο Υ   
1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 

επιμελώς με νερό.  
2. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους. 
3. Αμπερομέτρηση  συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής λειτουργίας 

των συμπιεστών. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

4. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα 
εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με την 
απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.    

5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κ.λ.π..   

6. Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας  
χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

7. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 124 TEM * 35,00 €  = 4.340,00  +  ΦΠΑ 24 % = 5.3381,60  € 
 

Β .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  
μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  S P L I T  Ν Τ Ο Υ Π Α Π Ε Σ    

Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται επιμελώς 
με νερό.  
Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους. 
Αμπερομέτρηση συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής λειτουργίας των 
συμπιεστών. 
Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα εντοπίζεται 
το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με την απαραίτητη 
ποσότητα του ψυκτικού μέσου.    
Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των σωληνώσεων 
των δικτύων, κλπ.    
Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας  
χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  
Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 21 TEM * 200,00 €  = 4.200,00  +  ΦΠΑ 24 % = 5.208,00  € 
 

Γ .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  Α ε ρ ό ψ υ κ τ η ς  α ν τ λ ί α ς  
θ ε ρ μ ό τ η τ α ς   

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
7. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
8. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
9. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 
10. Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης. 
11. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
12. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  : 600,00 € + ΦΠΑ 24 % = 744,00  € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ  

  9.140,00 € + ΦΠΑ  24 % =  11.333,60  € 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΘΗΒΑΣ  
 

Α .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  
κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  α ε ρ α γ ω γ ώ ν  ( V R V )  

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 
επιμελώς με νερό.  

2. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.    

3. Καθαρισμός στοιχείων των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας  χημικού υγρού, 
επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές. 

4. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9 ΤΕΜ * 50,00 € = 450,00 € + ΦΠΑ 24 % = 558,00 € 
 

Β .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  
κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  δ α π έ δ ο υ  ( V R V )  

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 
επιμελώς με νερό.  

2. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κ.λ.π..    

3. Καθαρισμός στοιχείων των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας χημικού υγρού, 
επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

4. Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων . 
5. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 12 ΤΕΜ * 30,00 € = 360,00 € + ΦΠΑ 24 % = 446,40 € 

 
Γ .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  

κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  S P L I T  Τ Ο Ι Χ Ο Υ  
1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 

επιμελώς με νερό.  
2. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους. 
3. Αμπερομέτρηση συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής λειτουργίας 

των συμπιεστών. 
4. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα 

εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με την 
απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.    

5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.    

6. Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας  
χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

7. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 20,00 € + ΦΠΑ 24 % = 24,80   € 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
Δ . Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  V R V  T O S H I B A   

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
7. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
8. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
9. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 
10. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
11. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 5 ΤΕΜ * 250,00 € = 1.250,00 € + ΦΠΑ 24 % = 1.550,00 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΘΗΒΑΣ 
2.080,00 € + ΦΠΑ  24 % =  2.579,20 € 

 
 

ΚΤΙΡΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ   
Α .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  

μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  κ α σ έ τ α ς  ψ ε υ δ ο ρ ο φ ή ς  ( V R V )  
1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 

επιμελώς με νερό.  
2. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 

συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.    

3. Καθαρισμός  στοιχείων των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας  χημικού υγρού, 
επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

4. Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων . 
5. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 10 ΤΕΜ * 40,00 € = 400,00 € + ΦΠΑ 24 % = 496,00 € 

 
 

Β .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  
κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  α ε ρ α γ ω γ ώ ν   ψ ε υ δ ο ρ ο φ ή ς  ( V R V )  

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 
επιμελώς με νερό.  

2. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.    

3. Καθαρισμός στοιχείων των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers )με χρήση αντλίας χημικού υγρού, 
επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

4. Καθαρισμός στομίων προσαγωγής και επιστροφής κλιματιζόμενου αέρα συνδεδεμένων με την εσωτερική μονάδα  
5. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 50 ΤΕΜ * 50,00 € = 2.500,00 € + ΦΠΑ 24 % = 3.100,00   € 
 

Γ .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε ν α λ λ α κ τ ώ ν  α έ ρ α  
ψ ε υ δ ο ρ ο φ ή ς   

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα προσαγωγής και επιστροφής αέρα .  
2. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 

συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.    

3. Καθαρισμός στομίων προσαγωγής και επιστροφής κλιματιζόμενου αέρα συνδεδεμένων με την εσωτερική μονάδα.  
4. Μέτρηση παροχής αέρα εναλλάκτη με ειδικό μηχάνημα για την σωστή απόδοση της μονάδας   

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 16 ΤΕΜ * 55,00 € = 880,00 € + ΦΠΑ 24 % = 1.091,20   € 

 
Δ .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  

κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  S P L I T  Τ Ο Ι Χ Ο Υ   
1.Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 
επιμελώς με νερό.  
2.Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους. 
3.Αμπερομέτρηση  συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής λειτουργίας των 
συμπιεστών. 
4.Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα 
εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με την 
απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.    
5.Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των σωληνώσεων 
των δικτύων, κλπ.    
6.Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας  
χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.  
7.Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 20,00 € + ΦΠΑ 24 % = 24,80   € 

 
Ε )  Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  V R V  L G  
( Σ Υ Σ Τ Ο Ι Χ Ι Α  2  Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν )  

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
7. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
8. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
9. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 
10. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
11. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 4 ΤΕΜ * 350,00 € = 1.400,00 € + ΦΠΑ 24 % = 1.736,00   € 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
  5.200,00 € + ΦΠΑ  24 % =  6.448,00  € 

 
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ   

Α  .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  F C U   
1.Χημικός καθαρισμός εξατμιστών εσωτερικών μονάδων 
2.Χημικός καθαρισμός ανεμιστήρων εσωτερικής μονάδας  
3.Χημικός καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων   
4.Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων  
5.Καθαρισμός και επιθεώρηση  αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων   
6.Έλεγχος καλής λειτουργίας  

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9 TEM * 25,00 €  = 225,00  +  ΦΠΑ 24 % = 279,00  € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ   
  225,00 € + ΦΠΑ  24 % =  279,00  € 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Συνολική 
Μηνιαία 
Ενδεικτική  
Δαπάνη άνευ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Συνολικής 
Μηνιαίας 
Ενδεικτικής  
Δαπάνης 

Συνολική 
Μηνιαία 
Ενδεικτική  
Δαπάνη 
συμπ.  
ΦΠΑ 

Συνολική 
Ετήσια 
Ενδεικτική  
Δαπάνη 
άνευ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Συνολικής 
Ετήσιας 
Ενδεικτικής  
Δαπάνης 

Συνολική 
Ετήσια 
Ενδεικτική  
Δαπάνη 
συμπ. 
ΦΠΑ 

A: ΛΑΜΙΑ             
Ι) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 

  
1.ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ: ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ Α/Θ  CARRIER 128 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ - 133 KW ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
Α) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτης αντλίας θερμότητας  33,33 8,00 41,33 400,00 96,00 496,00 

B) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης εξωτερικής μονάδας VRV TOSHIBA  20,83 5,00 25,83 250,00 60,00 310,00 
Γ) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης εσωτερικών κλιματιστικών 
μονάδων τύπου κασέτας ψευδοροφής (VRV). 13,33 3,20 16,53 160,00 38,40 198,40 

2. ΚΤΙΡΙΟ  ΣΕΥΠ:  ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΤΡΑΝΕ  388 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ   
Α) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Υδρόψυκτου Ψύκτη  58,33 14,00 72,33 700,00 168,00 868,00 
Β) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Πύργου Ψύξης  62,50 15,00 77,50 750,00 180,00 930,00 
3. ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗ RHOSS  282 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ (2o ΚΥΚΛΩΜΑ)   

Α) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτου Ψύκτη  33,33 8,00 41,33 400,00 96,00 496,00 
4 . ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ: Α/Θ ΑΕΡΟΣ INTERKLIMA –KKM INTERKLIMA             
A) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας  33,33 8,00 41,33 400,00 96,00 496,00 
Β) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας ΚΚΜ INTERKLIMA 25,00 6,00 31,00 300,00 72,00 372,00 
ΙΙ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ FCU    
Α) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης FCU ΔΑΠΕΔΟΥ  (Αφορά 
διάφορα σημεία των κτιρίων) 337,50 81,00 418,50 4.050,00 972,00 5.022,00 

Β) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης κλιματιστικών  μονάδων 
τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ  (Αφορά διάφορα σημεία των κτιρίων) 255,00 61,20 316,20 3.060,00 734,40 3.794,40 

ΣΥΝΟΛΟ Α ΕΝΟΤΗΤΑΣ 872,50 209,40 1.081,90 10.470,00 2.512,80 12.982,80 
Β: ΨΑΧΝΑ             
Α) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης κλιματιστικών μονάδων 
τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ  361,67 86,80 448,47 4.340,00 1.041,60 5.381,60 
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Β) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης κλιματιστικών μονάδων 
τύπου SPLIT ΝΤΟΥΠΑΠΕΣ   350,00 84,00 434,00 4.200,00 1.008,00 5.208,00 

Γ) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτης αντλίας 
θερμότητας  50,00 12,00 62,00 600,00 144,00 744,00 

ΣΥΝΟΛΟ Β  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 761,67 182,80 944,47 9.140,00 2.193,60 11.333,60 
Γ:  ΘΗΒΑ             
Α) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης εσωτερικών κλιματιστικών 
μονάδων τύπου αεραγωγών (VRV) 37,50 9,00 46,50 450,00 108,00 558,00 

Β) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης εσωτερικών κλιματιστικών 
μονάδων τύπου δαπέδου (VRV) 30,00 7,20 37,20 360,00 86,40 446,40 

Γ) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης εσωτερικών κλιματιστικών 
μονάδων τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ 1,67 0,40 2,07 20,00 4,80 24,80 

Δ) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης εξωτερικής μονάδας VRV TOSHIBA  104,17 25,00 129,17 1.250,00 300,00 1.550,00 

ΣΥΝΟΛΟ Γ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 173,33 41,60 214,93 2.080,00 499,20 2.579,20 
Δ:  ΑΜΦΙΣΣΑ             
Α) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης κλιματιστικών μονάδων 
τύπου κασέτας ψευδοροφής (VRV) 33,33 8,00 41,33 400,00 96,00 496,00 

Β) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης εσωτερικών κλιματιστικών 
μονάδων τύπου αεραγωγών  ψευδοροφής (VRV) 208,33 50,00 258,33 2.500,00 600,00 3.100,00 

Γ) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης εναλλακτών αέρα 
ψευδοροφής 73,33 17,60 90,93 880,00 211,20 1.091,20 

Δ) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης εσωτερικών κλιματιστικών 
μονάδων τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ  1,67 0,40 2,07 20,00 4,80 24,80 

Ε) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης εξωτερικής μονάδας VRV LG 
(ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ) 116,67 28,00 144,67 1.400,00 336,00 1.736,00 

ΣΥΝΟΛΟ Γ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 433,33 104,00 537,33 5.200,00 1.248,00 6.448,00 
Ε: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ             
Α) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης FCU  18,75 4,50 23,25 225,00 54,00 279,00 
ΣΥΝΟΛΟ Δ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 18,75 4,50 23,25 225,00 54,00 279,00 

ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ: Α, Β, Γ, Δ & Ε 2.259,58 542,30 2.801,88 27.115,00 6.507,60 33.622,60 
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1.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Α. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
1. Του Π.Δ.100/2013 (ΦΕΚ 135Α/5.6.2013) περί Συγχωνεύσεως του Τ.Ε.Ι Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190Α/16.9.2013).  
2. Του Ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28Α) «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Τράπεζας της Ελλάδας, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του 
δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας». 

3. Του άρθρου 3, του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161Α΄) και 
λοιπές ρυθμίσεις». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 66/29-06-2016 απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο 
Φ.Ε.Κ./τ.Υ.ο.Δ.Δ./378/15-07-2016, καθώς και την αριθμ. 136019/l1/24-08-2016 (ΑΔΑ: 652Η4653ΠΣ-Δ5Ν) 
Διαπιστωτική Πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία 
διορίζεται ο κ. Πέτρος Λάμψας, ως Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με τετραετή θητεία, από 1-09-2016 
έως 31-08-2020. 

5. Του Π.Δ.136/2011 (ΦΕΚ 267Α) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.87/2014 (ΦΕΚ 131Α΄). 

6. Του Π.Δ..80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 
7. Του άρθρου 63, του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51Α) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 
8. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (άρθρο 10 του ν. 4337/2015 ΦΕΚ Α 
129). 

9. Της Πράξης 6/28.2.2012 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38Α) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της 
παρ.6, του άρθρου 1, του ν.4046/2012».  

10. Του ΠΔ 25/2014 (ΦΕΚ 44/Α/25.02.2014) «Ηλεκτρονικό Αρχείο κα Ψηφιοποίηση Εγγράφων». 
11. Του Ν. 4472/2017 (Μέρος Ζ, Αρθ. 163) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». 

12. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” , όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 

13. Του ν. 4441/2016 , άρθρο 22 (Α΄ 227) - «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών 
εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»,  τροποποίηση του ν. 4412/16. 

14. Του Ν.4446/2016, άρθρο 50 (Α' 240), τροποποίηση του ν. 4412/16. 
15. Του Ν.4447/2016, άρθρο 46 (Α' 241), τροποποίηση του ν. 4412/16. 
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16. Του Ν.4456/2017, άρθρο 34 και άρθρο 49  (Α' 24), τροποποίηση του ν. 4412/16. 
17. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
18. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
19. Της αριθμ. 56902/215/19.5.2017 υπουργικής απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ» (ΦΕΚ 2710/Β/2.8.2017). 
20. Του Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
21. Του Ν. 4013/2011 «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» (ΦΕΚ 204 τ. Α΄/15-11-2011). 

22.  Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
85/Α/7-4-2014). 

23. Του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων .…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, 
παρ.4β). 

24. Του Ν. 4250/26-03-2014, άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου». 
25.  Του Ν.4254/07-07-2014 « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 

ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 
26. Της κατευθυντήριας οδηγίας 15 - Απόφαση 161/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   
27. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
28. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
29. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση». 
30. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις». 
31. Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15». 
32. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». 
33. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 
34. Του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 

την έρευνα και άλλες διατάξεις». 
35. Του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/6.9.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 
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Β. Τις Αποφάσεις: 
1. Την αριθ.6303/9.9.2016 Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτών 

Προέδρου και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 3165Β/3.10.2016).  

2. Την αριθ.158/2016 (ΦΕΚ 3698Β /16.11.2016) Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. 
3. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

4. Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

5. Των υπ’ αριθμ. 126/12.12.2017 (θέμα 7) & 135/3.4.2018 (θέμα 7) αποφάσεων της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας για την έγκριση διενέργειας τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΙΝΣΟΞΑ0-3ΓΡ & 6ΗΤΝΟΞΑ0-
7Γ2). 

6. Την αριθ. Πρωτ. 11432/30.1.2018 (ΑΔΑ: ΩΑΙΦ465ΧΙ8-Η4Χ) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για την έγκριση, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ-543, των έργων του 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

7. Την υπ’ αριθμ. 136/26.4.2018 (θέμα 14) απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για 
ανασυγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού (ΑΔΑ: 7ΜΖΒΟΞΑ0-81Κ). 

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

 

1.6 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης της Περίληψης της διακήρυξης στον 
Ελληνικό Τοπικό Τύπο 

9.5.2018 

 
Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τοπικό Τύπο θα βαρύνει τον ανάδοχο 
(άρθρο 4 του ν. 3548/2007/ΦΕΚ Α΄68, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009/ΦΕΚ Α΄163, 
Πράξεις 23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου), αναλογικά του ποσού κατακύρωσης. 
Επίσης, ανάρτηση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον ιστότοπο του Προγράμματος Διαύγεια 
(http://et.diavgeia.gov.gr) και του σώματος της Διακήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr), στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ (www.teiste.gr). 
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1.7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 7.6.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., μέσω της αρμόδιας 
πιστοποιημένης στο Σύστημα Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία έχει συσταθεί για το 
σκοπό αυτό.  

1.8 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες ζητούνται και παρέχονται το 
αργότερο εντός τεσσάρων (4) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κανένας 
υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε 
υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης του Ιδρύματος. 

1.9 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

1.10 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά στον όρο «διακήρυξη» νοούνται όλα τα κατά περίπτωση έγγραφα του 
διαγωνισμού. 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
1. η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα της, 
2. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

2.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  Ειδικότερα, 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο, 
ειδικότερα :  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
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 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά για μία ή παραπάνω ενότητες της οικείας διακήρυξης. Ο 
μέγιστος αριθμός ενοτήτων της σύμβασης που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε πέντε (5).  
Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί 
δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 

2.3 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
12.1. Όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ), ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αναλόγως της νομικής μορφής που έχουν 
(π.χ. Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος για τις Α.Ε., διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., 
Πρόεδρος για τους συνεταιρισμούς, κ.λπ.) και έχουν αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους 
από τους κατωτέρω λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση 
12.2.  Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και  
β) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι οι οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή κοινωνικής ασφάλισης.  
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
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όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει 
να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
12.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα κριτήρια ανάθεσης,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το 
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  
12.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
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12.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
12.1, 12.2. γ) και 12.3. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για 
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
12.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
12.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» . 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 
και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας θα ρυθμίσει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση. 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν 
έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών. 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει 
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ειδικότερα: 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα 
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 
του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας 
οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία 
υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται.  
 
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται 
παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς 
να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα 
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται 
σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων και δικαιολογητικών (σε έντυπη μορφή) θα γίνει στην παρακάτω 
διεύθυνση: 
 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Θέση Σκληρό 

Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400 
Τμήμα Πρωτοκόλλου  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2756/7.5.2018 και με συστημικό Κωδικό 57476 
για την  «Συντήρηση –Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, Split που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας σε πέντε (5) ενότητες: Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας και Καρπενήσι για τέσσερα (4) έτη: 
2018, 2019, 2020 & 2021ι» 

Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 
33 

 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 
και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για το σύνολο των προαναφερομένων ενοτήτων της διακήρυξης. Δεν 
γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μέρος του συμβατικού αντικειμένου που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε 
από τις προαναφερόμενες ενότητες αυτής. Ο μέγιστος αριθμός ενοτήτων της σύμβασης που μπορεί να 
ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε πέντε (5).  
 

3.2  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  η εγγύηση 
συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και η 
τεχνική προσφορά, τα οποία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου 
θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

3.2.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της/των 

Ενότητας/των για τις οποίες υποβάλλει προσφορά ο υποψήφιος, μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και το 
Κεφάλαιο 7 της παρούσας. Ειδικότερα, 
Για την Ενότητα Α: το ποσό ανέρχεται στα 785,25 Ευρώ (Επτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε 
λεπτά) 
Για την Ενότητα Β: το ποσό ανέρχεται στα 685,50 Ευρώ (Εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα 
λεπτά) 
Για την Ενότητα Γ: το ποσό ανέρχεται στα 156,00 Ευρώ (Εκατόν πενήντα έξι ευρώ) 
Για την Ενότητα Δ: το ποσό ανέρχεται στα 390,00 Ευρώ (Τριακόσια ενενήντα ευρώ) 
Για την Ενότητα Ε: το ποσό ανέρχεται στα 16,88 Ευρώ (Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά). 
 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για περισσότερες από μία ενότητες τότε το 
ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα υπολογιστεί αναλογικά. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf 
και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
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υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες 
φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2. Συμπληρωμένο το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, παρ.4, του 
ν.4412/2016(Α147)», από τους νόμιμους εκπροσώπους της συμμετέχουσας εταιρείας, το οποίο πρέπει να 
υποβάλει υποχρεωτικά, με πρωτότυπη υπογραφή, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Ε της 
οικείας διακήρυξης. Το ΤΕΥΔ διατίθεται, για διευκόλυνση του υποψηφίου και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη 
μορφή (word) στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού( ΕΣΗΔΗΣ). 
Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα σε αυτήν την περίπτωση νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του  
υποψηφίου αναδόχου από τον Διαγωνισμό. 
 
Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα μετά την κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει, μέσω του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της νομίμως και 
εμπροθέσμως υποβληθείσας προσφοράς του. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Στην 
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 

3.2.2  Δικαιολογητικά «Τεχνικής Προσφοράς»  
Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται στοιχεία και δικαιολογητικά της 
τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος, τα οποία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf 
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
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Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ της παρούσας διακήρυξης . 
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς στη τεχνική προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν: 

α) Άδεια εργοδηγού ψυκτικού και εργοδηγού υδραυλικού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
β) Πιστοποιητικό ISO 9001 : 2008 ή ISO 9001:2015 στον τομέα της τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή ανάλογο. Τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχουν εκδοθεί 
από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης.                                                                                                        
γ) Αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητες στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας  
τουλάχιστον  για  δύο (2)  έτη. Η εμπειρία θα πιστοποιείται με την προσκόμιση των ανάλογων παραστατικών-
Βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης – συμβάσεων.                                                                                                                                                                                                       
δ) Τιμοκατάλογο των συνηθέστατων πιθανών ανταλλακτικών εκτάκτων βλαβών, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α-
Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί Όροι-Υποχρεώσεις Αναδόχου. 
 

O φάκελος της τεχνικής προσφοράς -με ποινή απόρριψης της προσφοράς- δεν πρέπει να περιέχει κανένα 
οικονομικό στοιχείο που αφορά στον υποφάκελο «οικονομική προσφορά».  

3.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «OIKONOMIKH  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά η οποία θα συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα στην αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) οι τιμές που θα δοθούν θα αφορούν στο μηνιαίο κόστος 
των εργασιών προ ΦΠΑ. 
Επίσης, ο προσφέρων επισυνάπτει υποχρεωτικά σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο θα είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης. 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για το σύνολο των προαναφερομένων ενοτήτων της διακήρυξης. Δεν 
γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μέρος του συμβατικού αντικειμένου που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε 
από τις προαναφερόμενες ενότητες αυτής. Ο μέγιστος αριθμός ενοτήτων της σύμβασης που μπορεί να 
ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε πέντε (5).  
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Επισημαίνεται ότι η προσφορά του υποψηφίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια  (Ενότητα 1.4.) 
ανά εργασία και ενότητα. 
 
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3.4 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους ανάδοχους επί διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές 
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, 
εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 120 
ημερών, σύμφωνα με του άρθρο 97 του Ν.4412/2016.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από 
τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και το Κεφάλαιο 7 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 

3.5 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 
Ειδικότερα: 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση 
ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας 
ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. της παρούσας και το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η  οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές, .  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης 
και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

3.6 ΤΙΜΕΣ 
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ . 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιμίας, μεταξύ ξένου νομίσματος και ΕΥΡΩ, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 7.6.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα 
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

4.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 
διατάξεων. 
Ειδικότερα: 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας) καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 
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β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα 
πληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην 
αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 
απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το 
ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα 
προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή 
εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε 
του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και 
την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση. 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της 
κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 
όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3. της 
παρούσας. 
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4.3 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί 
ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 
μέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες 
από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του 
Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με 
αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί 
ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας 
κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου 
εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών 
της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 
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παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

4.4 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για 
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΌΧΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
1) για την παράγραφο 12.1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως 
άνω παράγραφο 12.1, 

2) για τις παραγράφους 12.2 και 12.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό 
ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 

41 

 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 12.1 και 12.2 και 
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 12.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 12.1 και 12.2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 12.3 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 12.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

3) για τις περιπτώσεις του άρθρου 12.2.γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

4) για την παράγραφο 12.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

5) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

6) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Επισήμανση: Σε ό,τι αφορά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των 
ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. 
Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν ημερομηνία υπογραφής ταυτόσημη με 
την ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο 
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα 
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει 
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του 
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Συστήματος, ειδοποίησής του. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία 
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ, είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την ενότητα 2.3  της παρούσας.  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα 
με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.3. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4.3. της παρούσας βοηθημάτων 
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
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β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 
4129/2013,  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία 
που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η 
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Οι εγγυητικές επιστολές του συγκεκριμένου κεφαλαίου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) 
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
 
7.1 Εγγύηση Συμμετοχής 
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Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της/των 
Ενότητας/των για τις οποίες υποβάλλει προσφορά ο υποψήφιος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και στην παράγραφο 3.2.1.της 
παρούσης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
Το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της Διακήρυξης 
και τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.1. της παρούσης και στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 
του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα 2.3. της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως 
τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
7.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της κατακυρωθείσας αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
προαναφερόμενα στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της να είναι 
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 
72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο και κατά το ήμισυ της ετήσιας προσφοράς του 
αναδόχου (για το έτος 2018: η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη της σύμβασης και η δεύτερη 
πληρωμή στη λήξη του έτους, ενώ για τα έτη 2019-2021 κάθε Μάιο και Σεπτέμβριο (και εφόσον ο ανάδοχος έχει 
ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες στα διαστήματα αυτά) με χρηματικό ένταλμα σε Ευρώ, το οποίο θα εκδίδεται 
στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, όπου κατ’ ελάχιστον είναι: 

1. Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης ή Επόπτη, όπως έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
2. Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής.  
3. Τιμολόγιο του αναδόχου. 
4. Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
Ο  παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις/υπηρεσίες. 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν 
προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη 
υποβολή των αναγκαίων  δικαιολογητικών,  παραλαβή  των  υπηρεσιών  με  έκπτωση  λόγω  αποκλίσεων  από  τις  
τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 
Οι Κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 
α) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα 
γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και 
λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 
β) Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος από τον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013). 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της σύμβασης, καθώς και το χαρτόσημο 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00036%. 
δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, 
ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής 
υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της 
κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό 
τραπεζικό λογαριασμό. 
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Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα που δεν θα είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  
Προκαταβολή στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
(άρθρο 216, 219, Ν. 4412/2016) 

9.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ 
ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω 
υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016. 
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί 
συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα 
εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί 
ως συντονιστής.  
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο 
έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που 
διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 
εκτέλεση της σύμβασης. 
Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η 
τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και 
ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης . Το ημερολόγιο 
συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση 
των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση 
ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την 
επιτροπή παραλαβής. 
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9.2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν.  4412/2016. 
Αρμοδιότητα της ανωτέρω επιτροπής είναι η παραλαβή της υπηρεσίας (περ. δ, παρ. 11, άρθρο 221 του Ν. 4412/2016), 
η γνωμοδότηση επί θεμάτων που ανακύπτουν από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, 
κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου (περ. ζ, παρ. 1, άρθρο 221 του Ν.4412/2016). 
 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί 
δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 
τις σχετικές ανάγκες.  
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά 
την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από 
τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της 
Επιτροπής της περ. δ  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΔΙΚΙΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που 
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.1. και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 
τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

12.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
12.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας (Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 
4412/2016).  
 Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
12.3 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος αναθέτει την εκτέλεση τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους, τότε 
θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της ενότητας 
2.3. της παρούσας για κάθε υπεργολάβο, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αντικατάστασης του απαιτείται ο νέος υπεργολάβος να 
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προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της ενότητας 
2.3. της παρούσας. 
12.4. Η πληρωμή του υπεργολάβου θα γίνεται από τον ανάδοχο.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
(άρθρο 218, 220, Ν. 4412/2016) 
Ποινικές Ρήτρες  
1.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
2.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν  υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα,  
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%  χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως.  
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
Απόρριψη παραδοτέου-Αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να 
είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των 
υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (Άρθρο 218, 
του Ν. 4412/2016), λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο 
όλων των όρων της διακήρυξης  (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και του Ν.4412/2016  (κανονισμός Προμηθειών 
του Δημοσίου). 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση του προσωπικού του 
αναδόχου από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των προμηθειών, καθώς και από οποιαδήποτε 
άλλης ασφαλιστικής, αστικής, ποινικής φύσεως διαφορά ανακύψει μεταξύ του αναδόχου και του προσωπικού που θα 
έχει προσλάβει για την παροχή της προμήθειας. 
Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης 
ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
Σε περίπτωση που η σύμβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, επειδή τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν προέβλεψαν 
κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα θέματα, τότε αυτά θα συμπληρωθούν με συμπληρωματική ερμηνεία, σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα και 
νομολογία, τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ και της ΕΑΔΗΣΥ και εν συνεχεία σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά 
ήθη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης, θα επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές που αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των συμβατικών όρων, 
υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η σύμβαση. 
Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη αφενός είναι δεσμευτική για τον 
ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η 
μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 
Ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της λοιπής 
κείμενης νομοθεσίας, έστω και δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα. 
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες  «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», «Η ΏΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ», 
«ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ»,  «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» και «ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΜΕΡΟΣ  Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2756/7.5.2018 διακήρυξης 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Α.1. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής για την ομαλή σωστή και 

απρόσκοπτη λειτουργία όλων των μονάδων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, Υπουργικές αποφάσεις, και 
τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής.  

2. Πριν την έναρξη των Συμβατικών Εργασιών, ο Ανάδοχος Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  στην  
αρμόδια επιτροπή και τον υπεύθυνο επιβλέποντα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το χρονοδιάγραμμα εργασιών εκ των 
προτέρων και στο οποίο θα περιγράφεται ο ημερολογιακός προγραμματισμός των εργασιών και ενεργειών που θα 
πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των Συμβατικών υποχρεώσεων. Αφού εξεταστεί το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα  
και  εγκριθεί  με τις όποιες τροποποιήσεις προκύψουν, θα του  γνωστοποιηθεί.    

3. Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζετε  τετραετή  από την ημερομηνία υπογραφής και ισχύ από την ημερομηνία 
ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.                                                                           

4. Ο Ανάδοχος οφείλει σε όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, να διενεργεί, αφού ειδοποιήσει  την 
αρμόδια επιτροπή και τον υπεύθυνο επιβλέποντα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας τουλάχιστον  πέντε ημέρες νωρίτερα, 
λεπτομερή έλεγχο - ρυθμίσεις και επιθεώρηση όλων των μονάδων και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του 
καθενός, καθώς και για τυχόν έκτακτες βλάβες.                                                                      

5. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μαζί με την πρόσφορα και τιμοκατάλογο των συνηθέστατων 
πιθανών ανταλλακτικών εκτάκτων βλαβών, ο οποίος θα είναι δεσμευτικός για όλη τη χρονική περίοδο που  ισχύει η 
σύμβαση. Η  εξεύρεση  των  ανταλλακτικών περιλαμβάνεται  στην συμβατική υποχρέωση του συντηρητή και ο 
χρόνος εξεύρεσης τους περιλαμβάνετε στον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνονται:   
 α) Οι εργασίες τακτικής συντήρησης, η αξία των αναλώσιμων υλικών που απαιτούνται κατά την συντήρηση που 
προβλέπεται από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων (χημικά υγρά καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών  
στοιχείων, χημικά υγρά καθαρισμού καλυμμάτων, χημικά υγρά καθαρισμού αλάτων των εναλλακτών των 
υδρόψυκτων μηχανημάτων, πανάκια, βούρτσες, πινέλα μικροποσότητες Freon, μικρο-υλικών, κ.λπ.), ρυθμίσεις 
καθώς και εργασίες αποκατάστασης βλαβών, όποτε αυτές   παρουσιαστούν, χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών ή 
επισκευές στοιχείων (π.χ. επισκευή διαρροών ψυκτικού υγρού, επισκευές διαρροών νερού, αντικατάσταση 
συμπιεστών, αντικατάσταση ανεμιστήρων, αντικατάσταση πυκνωτών, αντικατάσταση πλακετών ελέγχου, 
αντικατάσταση φτερωτών, αντικατάσταση αυτοματισμών, κ.λπ.) απαιτηθησόμενων για κάθε επισκευή ή 
αποκατάσταση βλάβης  αυτών.                                
β) Οι εργασίες συντήρησης που περιγράφονται παρακάτω στην παράγραφο Α.2. θα πραγματοποιούνται δύο (2) 
φορές το έτος. Ειδικότερα, για το έτος 2018: η πρώτη δόση των εργασιών συντήρησης θα πραγματοποιηθεί με την 
έναρξη της σύμβασης και η δεύτερη στη λήξη του έτους, ενώ για τα έτη 2019-2021: κάθε Μάιο και Σεπτέμβριο.  
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6. Η  Δαπάνη, χωρίς αναλυτικό προϋπολογισμό για την Αποκατάσταση Εκτάκτων Ζημιών – Αναβαθμίσεις, για την 
προμήθεια ανταλλακτικών, θα εκτελούνται αποκλειστικά κατόπιν εισήγησης (οικονομοτεχνικής) του αναδόχου και 
μετά την σχετική έγκριση θα επιβαρύνουν το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και με τη δεσμευτική τιμή του καταλόγου που έχει 
καταθέσει ο ανάδοχος. Στα πλαίσια της τετραετούς  συντήρησης συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία για την 
αποκατάσταση έκτακτων βλαβών λειτουργίας που πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια αυτή.  

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση ή την ανεπαρκή επισκευή κάποιου 
μηχανήματος από την Αρμόδια επιτροπή, Επιβλέποντα του έργου ή Τεχνική Υπηρεσία, θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο.                        

8. Ο Ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την πιστή 
τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου, ή Αστυνομικών ή άλλης Αρχής, Υπουργικές αποφάσεις.                                                                                                                               

9. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των μονάδων και θα έχει 
την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη. Σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενήσει με οποιοδήποτε τρόπο κατά 
την λειτουργία των μονάδων, η οποία θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου, είτε του προσωπικού του, 
ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνει να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα 
προξενήσει από το ατύχημα.                                                        

10.  Επίσης, υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με την εργατική νομοθεσία, καθώς και με τη νομοθεσία περί 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, ευθύνεται δε αποκλειστικά για 
το προσωπικό που χρησιμοποιεί (ήτοι μισθός, ασφαλιστικές εισφορές, δώρα, αποζημιώσεις κλπ.).                                                                                                                                                      

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται:  
α) Να τηρεί Βιβλίο - Ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιημένες 
συντηρήσεις.  
β) Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων ο συντηρητής πρέπει να παραδώσει 
στην αρμόδια επιτροπή του ΤΕΙ Στερεάς αναλυτική τεχνική έκθεση και τα φύλλα έλεγχου συντήρησης των 
μηχανημάτων ανά κτιριολογική εγκατάσταση, τα οποία θα συμπληρώνονται από τον τεχνικό του αναδόχου  και θα 
αναφέρονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν και τα τυχόν ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν. Αντίγραφο αυτών  
(έντυπα και σε ηλεκτρονική μορφή) θα καταθέτονται μέσω Πρωτοκόλλου και στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύματος. 

12. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συντηρητές δύνανται να επισκεφτούν τους χώρους προκειμένου να αποκτήσουν ιδία 
αντίληψη των υπό συντήρηση εγκαταστάσεων. 

13. Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής για την ομαλή σωστή και 
απρόσκοπτη λειτουργία όλων των μονάδων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τους Ελληνικούς Κανονισμούς 
και τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής.   

14. Ο Ανάδοχος μετά την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης ή επισκευής, υπογράφει υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599) 
καλής λειτουργίας για κάθε έτος που ισχύει η σύμβαση. Σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια της τετραετούς  
σύμβασης, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση (εντός δύο ημερών από την στιγμή της ειδοποίησης) χωρίς καμία  
επί πλέον χρέωση, πλην φυσικά των αναγκαίων ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν και θα βαρύνουν το Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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15. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να 
τηρούν τις εξής προϋποθέσεις :                                                                                                                             
α) Να διαθέτουν άδεια εργοδηγού ψυκτικού και εργοδηγού υδραυλικού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
β) Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 στον τομέα της τεχνικής διαχείρισης και 
συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή ανάλογο. Τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να 
έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης.                                                                                                        
γ)  Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητες στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών συντήρησης και 
λειτουργίας  τουλάχιστον για δύο (2) έτη. Η εμπειρία θα πιστοποιείται με την προσκόμιση των ανάλογων 
παραστατικών-Βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης – συμβάσεων.                                                                                                                                                                                                       
 
 

Α.2  ΕΙΔΙΚΑ                                                                                                                                                        
ΚΤΙΡΙΑ ΛΑΜΙΑ 

 
Ι) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 
1.ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ: ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ Α/Θ  CARRIER 128 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ - 133 KW ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

Α ) Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  Α ε ρ ό ψ υ κ τ η ς  α ν τ λ ί α ς  θ ε ρ μ ό τ η τ α ς   

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Έλεγχος θερμοκρασιών (ΔΤ) και πιέσεων κυκλώματος ψυχρού νερού 
7. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
8. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
9. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
10. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 
11. Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης. 
12. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
13. Καθαρισμός φίλτρου νερού  
14. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 
B ) Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  V R V  T O S H I B A   

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
7. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
8. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
9. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 
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10. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
11. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 
Γ ) Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  
κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  κ α σ έ τ α ς  ψ ε υ δ ο ρ ο φ ή ς ( V R V ) .  
1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 

επιμελώς με νερό.  
2. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 

συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κ.λ.π..    

3. Καθαρισμός στοιχείων των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας χημικού υγρού, 
επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

4. Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων. 
5. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  

 
 

2. ΚΤΙΡΙΟ  ΣΕΥΠ :  ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΤΡΑΝΕ  388 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 Α )  Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  Υ δ ρ ό ψ υ κ τ ο υ  Ψ ύ κ τ η   

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Έλεγχος θερμοκρασιών (ΔΤ) και πιέσεων κυκλώματος ψυχρού νερού 
7. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
8. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
9. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
10. Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης. 
11. Μεγκομέτρηση των συμπιεστών 
12. Θερμοκρασία των συμπιεστών 
13. Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας 
14. Καθαρισμός (χημικός ή/ και μηχανικός) των αυλών των εναλλακτών του ψύκτη. 
 

Β )  Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  Π ύ ρ γ ο υ  Ψ ύ ξ η ς   

1. Άδειασμα του πύργου από το νερό. 
2. Καθαρισμός της λεκάνης και του φίλτρου νερού. 
3. Καθαρισμός των μπεκ ψεκασμού από τα άλατα. 
4. Λίπανση  κουζινέτων. 
5. Αντικατάσταση ιμάντων κίνησης ηλεκτροκινητήρων. 
6. Έλεγχος  κινητήρων. 
7. Επιθεώρηση των μεταλλικών επιφανειών και επέμβαση όπου υπάρχει διάβρωση. 

 
 

3 . ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  : ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗ RHOSS  282 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (2o ΚΥΚΛΩΜΑ) 

Α ) Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  Α ε ρ ό ψ υ κ τ ο υ  Ψ ύ κ τ η   
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1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Έλεγχος θερμοκρασιών (ΔΤ) και πιέσεων κυκλώματος ψυχρού νερού 
7. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
8. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
9. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
10. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 
11. Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης. 
12. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
13. Καθαρισμός φίλτρου νερού  
14. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 

 
 

4  .  ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΙΗΚΗΤΗΡΙΟ: Α/Θ ΑΕΡΟΣ INTERKLIMA –KKM INTERKLIMA 
 

A ) Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  Α ε ρ ό ψ υ κ τ η ς  Α ν τ λ ί α ς  Θ ε ρ μ ό τ η τ α ς   

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Έλεγχος θερμοκρασιών (ΔΤ) και πιέσεων κυκλώματος ψυχρού νερού 
7. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
8. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
9. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
10. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 
11. Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης. 
12. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
13. Καθαρισμός φίλτρου νερού  
14. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 
 
Β )  Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Κ Κ Μ  I N T E R K L I M A  

 
1. Έλεγχος διαρροών  
2. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
3. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
4. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
5. Έλεγχος μετάδοσης κίνησης 
6. Λίπανση  εδράνων   
7. Χημικός καθαρισμός ανεμιστήρων  
8. Χημικός καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων  Εκκίνηση και γενικός έλεγχος  
 
ΙΙ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ FCU  
Α .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  F C U Δ Α Π Ε Δ Ο Υ  
 ( Α φ ο ρ ά  δ ι ά φ ο ρ α  σ η μ ε ί α  τ ω ν  κ τ ι ρ ί ω ν )  
 
1. Χημικός καθαρισμός εξατμιστών εσωτερικών μονάδων 
2. Χημικός καθαρισμός ανεμιστήρων εσωτερικής μονάδας  
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3. Χημικός καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων   
4. Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων  
5. Καθαρισμός και επιθεώρηση  αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων   
6. Έλεγχος καλής λειτουργίας  
 
 
Β . Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ω ν   
μ ο ν α δ ω ν  τ υ π ο υ  S P L I T  Τ Ο Ι Χ Ο Υ   
( Α φ ο ρ ά  δ ι ά φ ο ρ α  σ η μ ε ί α  τ ω ν  κ τ ι ρ ί ω ν )  
 
1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 

επιμελώς με νερό.  
2. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους. 
3. Αμπερομέτρηση  συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής λειτουργίας 

των συμπιεστών. 
4. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα 

εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με την 
απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.    

5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κ.λ.π..    

6. Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση 
αντλίας  χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

7. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  
 

ΚΤΙΡΙΑ ΨΑΧΝΑ  
Α .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ω ν  

μ ο ν α δ ω ν  τ υ π ο υ  S P L I T  Τ Ο Ι Χ Ο Υ   
1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 

επιμελώς με νερό.  
2. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους. 
3. Αμπερομέτρηση  συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής 

λειτουργίας των συμπιεστών. 
4. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα 

εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με 
την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.    

5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κ.λ.π..   

6. Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση 
αντλίας  χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

7. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  
 

Β .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  
μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  S P L I T  Ν Τ Ο Υ Π Α Π Ε Σ    

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 
επιμελώς με νερό.  

2. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους. 
3. Αμπερομέτρηση συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής 

λειτουργίας των συμπιεστών. 
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4. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα 
εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με 
την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.    

5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.    

6. Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση 
αντλίας  χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

7. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  
 

Γ .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  Α ε ρ ό ψ υ κ τ η ς  α ν τ λ ί α ς  
θ ε ρ μ ό τ η τ α ς   

 
1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
7. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
8. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
9. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 
10. Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης. 
11. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
12. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 

ΚΤΙΡΙΟ ΘΗΒΑΣ  
 

Α .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  
κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  α ε ρ α γ ω γ ώ ν  ( V R V )  

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 
επιμελώς με νερό.  

2. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.    

3. Καθαρισμός στοιχείων των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας  χημικού υγρού, 
επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές. 

4. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  
 

Β .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  
κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  δ α π έ δ ο υ  ( V R V )  

5. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 
επιμελώς με νερό.  

6. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κ.λ.π..    

7. Καθαρισμός στοιχείων των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας χημικού υγρού, 
επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

8. Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων . 
9. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  
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Γ .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  
κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  S P L I T  Τ Ο Ι Χ Ο Υ   

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 
επιμελώς με νερό.  

2. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους. 
3. Αμπερομέτρηση συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής λειτουργίας 

των συμπιεστών. 
4. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα 

εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με την 
απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.    

5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.    

6. Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση 
αντλίας  χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

7. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  
 
 

Δ . Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  V R V  T O S H I B A   

 

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
7. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
8. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
9. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 
10. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
11. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 

ΚΤΙΡΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ   
 

Α .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  
μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  κ α σ έ τ α ς  ψ ε υ δ ο ρ ο φ ή ς  ( V R V )  

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 
επιμελώς με νερό.  

2. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.    

3. Καθαρισμός  στοιχείων των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας  χημικού υγρού, 
επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

4. Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων . 
5. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  
 

Β .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  
κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  α ε ρ α γ ω γ ώ ν   ψ ε υ δ ο ρ ο φ ή ς  ( V R V )  
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1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 
επιμελώς με νερό.  

2. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.    

3. Καθαρισμός στοιχείων των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers )με χρήση αντλίας χημικού υγρού, 
επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.  

4. Καθαρισμός στομίων προσαγωγής και επιστροφής κλιματιζόμενου αέρα συνδεδεμένων με την εσωτερική μονάδα  
5. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  

 
 

Γ .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε ν α λ λ α κ τ ώ ν  α έ ρ α  α έ ρ α  
ψ ε υ δ ο ρ ο φ ή ς   

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα προσαγωγής και επιστροφής αέρα .  
2. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 

συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των 
σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.    

3. Καθαρισμός στομίων προσαγωγής και επιστροφής κλιματιζόμενου αέρα συνδεδεμένων με την εσωτερική μονάδα.  
4. Μέτρηση παροχής αέρα εναλλάκτη με ειδικό μηχάνημα για την σωστή απόδοση της μονάδας   

 
 

Δ .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  
κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ ύ π ο υ  S P L I T  Τ Ο Ι Χ Ο Υ   

1.Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται 
επιμελώς με νερό.  

2.Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους. 
3.Αμπερομέτρηση  συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής λειτουργίας των 
συμπιεστών. 
4.Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα 
εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με την 
απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.    
5.Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής 
συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών η των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των σωληνώσεων 
των δικτύων, κλπ.    
6.Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers) με χρήση αντλίας  
χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.  
7.Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.  

 
 

Ε ) Ε ρ γ α σ ί ε ς  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  V R V  L G  
( Σ Υ Σ Τ Ο Ι Χ Ι Α  2  Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν )  

1. Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού 
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα 
3. Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή. 
4. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 
5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος. 
6. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα. 
7. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών. 
8. Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας. 
9. Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers. 

61 

 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

10. Μεγκομέτρηση συμπιεστών. 
11. Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 
 

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ   
Α  .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  Π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  Ε τ ή σ ι α ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  F C U   
1.Χημικός καθαρισμός εξατμιστών εσωτερικών μονάδων 
2.Χημικός καθαρισμός ανεμιστήρων εσωτερικής μονάδας  
3.Χημικός καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων   
4.Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων  
5.Καθαρισμός και επιθεώρηση  αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων   
6.Έλεγχος καλής λειτουργίας  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 

 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2756/7.5.2018 διακήρυξης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Συνολική 
Μηνιαία 
Ενδεικτική  
Δαπάνη άνευ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Συνολικής 
Μηνιαίας 
Ενδεικτικής  
Δαπάνης 

Συνολική 
Μηνιαία 
Ενδεικτική  
Δαπάνη 
συμπ.  
ΦΠΑ 

  A: ΛΑΜΙΑ       

 

Ι) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 

    
1.ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ: ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ Α/Θ  CARRIER 128 
KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ - 133 KW ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Α.Ι.1.Α 
Α) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτης αντλίας 
θερμότητας        

Α.Ι.1.Β 
B) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης εξωτερικής μονάδας 
VRV TOSHIBA        

Α.Ι.1.Γ 

Γ) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης 
εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων τύπου κασέτας ψευδοροφής 
(VRV). 

      

  
2. ΚΤΙΡΙΟ  ΣΕΥΠ:  ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΤΡΑΝΕ  388 KW 
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ   

Α.Ι.2.Α Α) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Υδρόψυκτου Ψύκτη        

Α.Ι.2.Β Β) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Πύργου Ψύξης        

  
3. ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗ RHOSS  282 KW 
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (2o ΚΥΚΛΩΜΑ)   

Α.Ι.3.Α Α)Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτου Ψύκτη        

  
4 . ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ: Α/Θ ΑΕΡΟΣ INTERKLIMA –KKM 
INTERKLIMA   

Α.Ι.4.Α 
A) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτης Αντλίας 
Θερμότητας        

Α.Ι.4.Β Β) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας ΚΚΜ INTERKLIMA       

  ΙΙ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ FCU    

Α.ΙΙ.Α. 
Α) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης FCU 
ΔΑΠΕΔΟΥ  (Αφορά διάφορα σημεία των κτιρίων)       

Α.ΙΙ.Β. 

Β) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης 
κλιματιστικών  μονάδων τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ  (Αφορά διάφορα 
σημεία των κτιρίων) 

      

  ΣΥΝΟΛΟ Α ΕΝΟΤΗΤΑΣ       
  Β: ΨΑΧΝΑ       
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Β.Α. 
Α) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης 
κλιματιστικών μονάδων τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ        

Β.Β 
Β) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης 
κλιματιστικών μονάδων τύπου SPLIT ΝΤΟΥΠΑΠΕΣ         

Β.Γ. 
Γ) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης 
Αερόψυκτης αντλίας θερμότητας        

  ΣΥΝΟΛΟ Β  ΕΝΟΤΗΤΑΣ       
  Γ:  ΘΗΒΑ       

Γ.Α. 
Α) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης 
εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων τύπου αεραγωγών (VRV)       

Γ.Β. 
Β) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης 
εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων τύπου δαπέδου (VRV)       

Γ.Γ. 
Γ) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης 
εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ       

Γ.Δ. 
Δ) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης εξωτερικής μονάδας 
VRV TOSHIBA        

  ΣΥΝΟΛΟ Γ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ       
  Δ:  ΑΜΦΙΣΣΑ       

Δ.Α. 
Α) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης 
κλιματιστικών μονάδων τύπου κασέτας ψευδοροφής (VRV)       

Δ.Β.. 

Β) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης 
εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων τύπου αεραγωγών  ψευδοροφής 
(VRV) 

      

Δ.Γ. 
Γ) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης 
εναλλακτών αέρα ψευδοροφής       

Δ.Δ. 
Δ) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης 
εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ        

Δ.Ε. 
Ε) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης εξωτερικής μονάδας 
VRV LG (ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ)       

  ΣΥΝΟΛΟ Γ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ       
  Ε: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ       
Ε.Α. Α) Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης FCU        
  ΣΥΝΟΛΟ Δ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ       

  
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ: Α, Β, Γ, Δ & Ε       

 
 
 
 

Ο ΔΗΛΩΝ 
 
 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2756/7.5.2018 διακήρυξης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. 
Αριθ. ……..Εγγύησης                                                                                                   Λαμία  (ημερομηνία έκδοσης) 
Ευρώ (€) 
 ΠΡΟΣ: το Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία  
ΑΦΜ: 090037284, ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των    1  ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας   2, οδός   , αριθμός    , ΑΦΜ________________, Δ.Ο.Υ, 
__________________(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)    ,(2)  , κ.λπ. 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της   3 δια την 
……………..…………………….4 σύμφωνα με την υπ’ αριθ.    Διακήρυξη. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ……………………….. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις, από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό, απορρέουσες υποχρεώσεις 
της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της. 
Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διαιρέσεως και της 
διζήσεως. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται βάσει του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) και ισχύει αποκλειστικά, μέχρι την  
 , μετά την πάροδο των οποίων και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με Δικαστικό Επιμελητή, 
δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή. (Ο 
χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη).  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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1: Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 

εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

2: Αναγράφεται το όνομα του υποψήφιου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου (γραφείου/εταιρείας) ή σύμπραξης 

ή κοινοπραξίας όπως αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής. 

3: Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης των προσφορών. 

4: Αναγράφεται ο τίτλος όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη. 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
Αριθ. ……..Εγγύησης                                                                                            Λαμία  (ημερομηνία έκδοσης) 
Ευρώ (€) 
ΠΡΟΣ: το Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία  
ΑΦΜ: 090037284, ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ 
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι 
από το ευεργέτημα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του/της 
……………………………………………………………………………………………………………………………6, οδός  
 , αριθμός    , ΑΦΜ________________, Δ.Ο.Υ, ______________________, 
μέχρι του ποσού……………………………………………………………………………………………Ευρώ7.  
Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης με αριθμ…………… από τον παραπάνω υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του 
κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση…………………….8. 
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της 
παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε 
χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ 
του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την 
επιστροφή σε μας της παρούσας, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και 
χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας. 
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται 
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
το οποίο και μας βαρύνει. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Με τιμή 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

6: Αναγράφεται το όνομα του Αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας 

η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της 

σύμπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης.  

7: Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α. 

8:Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης όπως αναφέρεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2756/7.5.2018 διακήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  
«Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, Split που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας σε πέντε (5) ενότητες: Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας και Καρπενήσι για τέσσερα (4) έτη: 2018, 

2019, 2020 & 2021» 
Συμβαλλόμενοι: 
1. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Αντιπρυτάνεις, κ.κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο 

και Ασημάκη Νικόλαο σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ3165/β/3.10.2016 «Ορισμός Αναπληρωτών Προέδρου και 
ανάθεση αρμοδιοτήτων», το άρθρο 2 «Ορισμοί» και του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων 
Α΄ έως Ε΄» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», και την διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 144363/Ζ1/1-09-2017 (ΑΔΑ:Ω6ΝΖ4653ΠΣ-
9ΣΜ) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., 
μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)   

 
2. ………………………., Δ/νση: ………………., ΤΚ ……………., ………., ΑΦΜ: ……………….., Δ.Ο.Υ. 

……………………., τηλ. ……………………….. 
 

Μετά τον υπ’ αριθ. Πρωτ. ..................... Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (κωδικός ΕΣΗΔΗΣ………) και την από ........... 
απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, κατακυρώθηκε, στο όνομα του δεύτερου από τους  συμβαλλόμενους, που στο 
εξής θα αποκαλείται για συντομία «Ανάδοχος», οι υπηρεσίες Συντήρησης – Επισκευής Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, 
Split που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε πέντε (5) ενότητες: Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, 
Ψαχνά Ευβοίας και Καρπενήσι για τέσσερα (4) έτη: 2018, 2019, 2020 & 2021.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα: 
 

΄Αρθρο 1:  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η Συντήρηση –Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, Split που είναι 
εγκατεστημένα στα κτίρια του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε πέντε (5) ενότητες: Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας και 
Καρπενήσι για τέσσερα (4) έτη: 2018, 2019, 2020 & 2021 σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών, τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  
Συμβατικά Τεύχη. 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, είναι τα ακόλουθα: 
α) η παρούσα σύμβαση. 
β) η διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
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γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
δ) η τεχνική προσφορά του αναδόχου. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά σειρά ισχύος. 
 
Οι ζητούμενες υπηρεσίες της σύμβασης κατατάσσονται στον κωδικό CPV: 50532000-3, βάσει του Καταλόγου Κοινής 
Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).  
Η Γεωγραφική Περιοχή, για τις υπηρεσίες της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών 
Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του δημόσιου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL64-
Στερεά Ελλάδα ή ειδικότερα EL644-Φθιώτιδα, EL643-Ευρυτανία και EL645-Φωκίδα, EL642-Εύβοια και EL641-Βοιωτία. 
 
 

Άρθρο 2: 
ΠΟΣΟ  & ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο προϋπολογισμός για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών της παρούσης ανέρχεται στο ποσό των 
…………………………………. ευρώ (…………………..€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, μέσω του 
Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΤΕΙ σε βάρος του ΚΑΕ 9329, ΣΑΕ 2014ΣΕ54300007, 
ο οποίος αναλύεται ως εξής 

 

Έτος 2018 (από ………….. έως 31.12.2018)  
Έτος 2019  
Έτος 2020  

Έτος 2021  

 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και ισχύ από την 
ημερομηνία ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι και την 31.12.2021. 
 

Άρθρο 3: 
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο και κατά το ήμισυ της ετήσιας προσφοράς του 
αναδόχου, ήτοι το ποσό των………………….……. Ευρώ (για το έτος 2018: η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με 
την έναρξη της σύμβασης και η δεύτερη πληρωμή στη λήξη του έτους, ενώ για τα έτη 2019-2021 κάθε Μάιο και 
Σεπτέμβριο-και εφόσον ο ανάδοχος έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες στα διαστήματα αυτά) με χρηματικό 
ένταλμα σε Ευρώ, το οποίο εκδίδεται στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, όπου κατ’ ελάχιστον είναι: 

1. Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης ή Επόπτη, όπως έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
2. Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής.  
3. Τιμολόγιο του αναδόχου. 
4. Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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Ο  παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις/υπηρεσίες. 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν 
προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη 
υποβολή των αναγκαίων  δικαιολογητικών,  παραλαβή  των  υπηρεσιών  με  έκπτωση  λόγω  αποκλίσεων  από  τις  
τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 
Οι Κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 
α) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα 
γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και 
λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 
β) Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος από τον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013). 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της σύμβασης, καθώς και το χαρτόσημο 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00036%. 
δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, 
ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής 
υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της 
κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό 
τραπεζικό λογαριασμό. 
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα που δεν θα είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  
Προκαταβολή στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. 
 

Άρθρο 4: 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ 
ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω 
υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
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επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016. 
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί 
συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα 
εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί 
ως συντονιστής.  
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο 
έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που 
διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 
εκτέλεση της σύμβασης. 
Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η 
τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και 
ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης . Το ημερολόγιο 
συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση 
των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση 
ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την 
επιτροπή παραλαβής. 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν.  4412/2016. 
Αρμοδιότητα της ανωτέρω επιτροπής είναι η παραλαβή της υπηρεσίας (περ. δ, παρ. 11, άρθρο 221 του Ν. 4412/2016), 
η γνωμοδότηση επί θεμάτων που ανακύπτουν από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, 
κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου (περ. ζ, παρ. 1, άρθρο 221 του Ν.4412/2016). 
 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί 
δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν 
από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά 
την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από 
τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 5: 
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Οι υπηρεσίες της παρούσης θα πραγματοποιούνται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και 
ειδικότερα, …………….., ……………………, ……………………, …………………  

 
Άρθρο6: 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του 
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 
Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής 
του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
 

Άρθρο 7: 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης.  Σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 γίνεται 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, 
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους 
δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 
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Άρθρο 8: 

ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Με τη εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού της παρούσης και την πληρωμή του Αναδόχου,  λύεται η παρούσα 
σύμβαση. 
2. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής 
και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις, 
προς τούτο, οχλήσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας, 
(γ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας 
του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 
στοιχείων, 
(δ) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 
3. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να 
κηρυχτεί έκπτωτος με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης (εφόσον έχει 
ζητηθεί από το ΤΕΙ) να καταπέσει υπέρ του ΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για 
τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του ΤΕΙ, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του προμηθευτή, ο οποίος όμως 
δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
4. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο 
στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης – μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν 
διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν 
τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 
5. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την Σύμβαση 
προς τον Ανάδοχο, με την ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής Εκτέλεσης (εφόσον έχει ζητηθεί 
από το ΤΕΙ), μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 
6. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
7. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ανώτερη βία. 
 
Ανωτέρα Βία 
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η 
αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
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(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του αναδόχου. 
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στην επιχείρηση του αναδόχου. 
(3) Πλημμύρα. 
(4) Σεισμός. 
(5) Πόλεμος. 
(6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 
(7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
 
8. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην 
προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς 
λόγους και τα περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) 
ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας 
τεκμαίρετε η αποδοχή του αιτήματος. 
9. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον 
απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παροχής των προμηθειών του. 

 
 

Άρθρο 9: 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 
Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το 
πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
δη αυτά της Λαμίας. 

 
Άρθρο 10: 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως αυτής, ο χορηγητής κατέθεσε την ακόλουθη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.   
 

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

1    
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 
Άρθρο 11ο: 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ποινικές Ρήτρες  
1.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
2.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν  υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα,  
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%  χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως.  
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
Απόρριψη παραδοτέου-Αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να 
είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
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αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των 
υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (Άρθρο 218, 
του Ν. 4412/2016), λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
 

Άρθρο 12ο :  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όπως ορίζονται στην οικεία διακήρυξη και αναλόγως της ενότητας στην οποία θα γίνει η κατακύρωση. 
 
 

Άρθρο 13ο :  
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας (Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016).  
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει 
την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

3. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος αναθέτει την εκτέλεση τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους, 
τότε θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της ενότητας 2.3. της οικείας διακήρυξης για κάθε υπεργολάβο, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω 
ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
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131 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αντικατάστασης του απαιτείται ο νέος υπεργολάβος να προσκομίσει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της ενότητας 2.3. της 
οικείας διακήρυξης.  

4. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016, οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις 
υπεύθυνες δηλώσεις (ΤΕΥΔ) και των υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016. Ωστόσο, 
όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και 
λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ).  

5. Η πληρωμή του υπεργολάβου θα γίνεται από τον ανάδοχο.  
 
 
 

Άρθρο 13ο :  
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων 
ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

 Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε (εις ολόκληρον αλληλεγγύως) και απεριορίστως την ευθύνη για την 
επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται 
την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις 
ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 
- τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής, κοινωνικού και εργατικού δικαίου και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

- δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 
 Σε περίπτωση που η σύμβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, επειδή τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν 

προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα θέματα, τότε αυτά θα συμπληρωθούν με συμπληρωματική 
ερμηνεία, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα και νομολογία τις αποφάσεις της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, και εν συνεχεία σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
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 Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης, θα επιλύεται στο πλαίσιο της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές που αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των 
συμβατικών όρων, υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου 
καταρτίστηκε η σύμβαση. 

 Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη αφενός είναι 
δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται 
σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το 
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 

 Ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της 
λοιπής κείμενης νομοθεσίας, έστω και δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα. 

 
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού αναγνώσθηκαν και 
υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο κατατέθηκαν στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και το άλλο έλαβε ο 
Ανάδοχος. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
            ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                 ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          

               ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ 
          ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ  

 
  
                                                                       
 
       Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                               ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 

                 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2756/7.5.2018 διακήρυξης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

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: ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 55266 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 3ο ΧΛΜ ΠΕ Οδού Λαμίας-Αθήνας, Λαμία, 35100 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Καρέλη Ελένη 
- Τηλέφωνο: 2231060158, 2231060121 
- Ηλ. ταχυδρομείο: tm-prom@teiste.gr, ekareli@teiste.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.teiste.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): «Συντήρηση –
Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, Split που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε 
πέντε (5) ενότητες: Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας και Καρπενήσι για τέσσερα (4) έτη: 2018, 2019, 2020 & 
2021», CPV: 50532000-3 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: - 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες  
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 5 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 2756/7.5.2018 με συστημικό κωδικό 
στο ΕΣΗΔΗΣ 57476 

 
 

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:  
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Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο 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): 
[……][……][……][……] 
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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 φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
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 αμετάκλητη 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) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή 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, 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
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αναφέρετε:  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
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:  
[..........……] 

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; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  
[...................…] 

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 πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

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 

[] Ναι [] Όχι 

91 

 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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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 […................................…] 

95 

 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

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

Περιγραφ
ή 

ποσά ημερομηνί
ες 

παραλήπτε
ς 

    
 

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 

[……] 
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ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα 
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
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: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

98 

 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

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: 

[....……] 

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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[……][……][……] 
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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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[……][……][……] 
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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): [……]    
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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. 

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. 
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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  

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 . 
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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.  
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