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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ 

ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ  ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ –

ΝΗΘ/ΘΥΛ & ΞΙΖΟΝΦ/ΘΖΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 

ΡΚΖΚΑ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

 

Σαρ. Γ/λζε: π. ακάξα 13, 

Κέξθπξα 

ΣΚ:             49100 

Πιεξνθ.     : Κ. Κπξηάθε 

Σειέθ.        : 26613-62259 

Δ-mail        : k.kiriaki@pin.gov.gr 

 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: 

Κέπκςπα 11/06/2021 
A.Π: οικ45298/17946. 

 
 
 

 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ -  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ Π.Ι.Ν. ΚΑΙ ΣΗ ΠΕ 
ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ 

ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΦΞΑ 
 

41.000,00 ΔΟΥ 

 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηεο ΠΔ Κέξθπξαο, από ηνλ 
ΟΜΑΓΑ Α) Δ.Φ. 01.073 ΚΑΔ 1711.00.001 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΩΝ ΠΔ ΚΔΡΚΤΡΑ»  

(ζύλνιν ΟΜΑΓΑ Α = 40.000,00€)θαη από 
ηνλ Δ.Φ. 05.073 ΚΑΔ 1711.01.001 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ» (ζύλνιν 
ΟΜΑΓΑ Β = 1.000,00€) 

ΑΟ.  ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ :               Α.Ξ.: νηθ νηθ45298/17946 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:       Κέξθπξα 11/06/2021 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Α΄ 
 
 

ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 
πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016, 
φπσο ηζρχεη 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κε 
βάζε ηε ηηκή. 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΠΡΝ 
ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΡΖΠ ΑΟΣΖΠ 

Ηκεξνκελία   :   25/06/2021 

Ηκέξα            :   Παξαζθεπή  

Ώξα                :   10:00 π.κ. 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Ηκεξνκελία   :  25/06/2021 

Ηκέξα            :  Παξαζθεπή  

Ώξα                :   10:00 π.κ. 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κέξθπξαο (π. ακάξα 13) 

CPV 39100000-3 - Έπηπια 

ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
Δθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ Έσο 31/12/2021 

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κέξθπξαο (π. ακάξα 13) 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο γηα  ηξεηο κήλεο θαη φρη πέξαλ ηεο 

31/12/2021.  

 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ ΡΥΛ 
ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζε θξάηεζε πνζνζηνχ 
0,07% ππέξ ηεο ΔΑΑΓΗΤ, θαη ζε θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο 
ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 375 παξ. 7 θαη 350 παξ. 3 
αληίζηνηρα ηνπ Ν. 4412/2016.  

ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ (ΑΟΘΟΝ 
64 Λ.4172/2013) 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ παξαθξαηείηαη θφξνο 
εηζνδήκαηνο 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ,  
ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 
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ΓΗΑΘΖΟΜΖ 
 

 

ΑΟΘΟΝ 1 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 
1.1 Γεληθά ζηνηρεία  

Δπσλπκία Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ - Πεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα Κέξθπξαο  

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε π. ακάξα 13 

Ξφιε Κέξθπξα 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 49100 

Ρειέθσλν 2661362259 

Φαμ 2661362175 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν k.kiriaki@pin.gov.gr 

Αξκφδηνη ππάιιεινη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ είλαη νη : 

 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ 

1 Κπξηαθή ΔΛ. Κπξηάθε 2661362259 

1.2  Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κέξθπξαο. 

 

1.3  Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Η θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη Γεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 2 

ΡΗΡΙΝΠ, ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ, ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ & 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΑΡΖΠ 

2.1  Ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο είλαη : 

Ππομήθεια επίπλων για ηιρ ανάγκερ ηηρ Π.Ι.Ν. και ηηρ Π.Ε. Κέπκςπαρ. 

 

2.2 Δθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο(Άξζξν 6 Ν.4412/2016) 

ΝΚΑΓΑ Α:  Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θέξθπξαο  

Η εθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο βαξχλεη ηνλ θνξέα 01.073 ΚΑΔ 1711.00.001 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΠΙΠΛΧΝ Π.Δ. ΚΔΡΚΤΡΑ» αλέξρεηαη ζηα 40.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, 32.258,06€ πνζφ 

ρσξίο ΦΠΑ. (ΑΓΑΜ: 21REQ008733606) 

 

ΝΚΑΓΑ Β: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ 

Η εθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο βαξχλεη ηνλ θνξέα 05.073 ΚΑΔ 1711.01.001 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΠΙΠΛΧΝ Π.Ι.Ν.» αλέξρεηαη ζηα 1.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, 806,45€ πνζφ ρσξίο ΦΠΑ. 

(ΑΓΑΜ: 21REQ008733606) 

 

Γηα ηε δέζκεπζε ησλ αλσηέξσ πνζψλ : 

1. Γηα ηελ Π.Δ. Κέξθπξαο, έρεη ιεθζεί ε ππ’ αξ. ΟΙΚ.45143/17865/11-06-2021 απφθαζε 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο [ΑΓΑ : ΧΦΥΑ7ΛΔ-ΥΚΑ] θαη [ΑΓΑΜ: 21REQ008751898],  γηα ην έηνο 

2021. 

2. Γηα ηελ Π.Ι.Ν. έρεη ιεθζεί ε ππ’ αξ. νηθ45194/17890/11-06-2021 απφθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο [ΑΓΑ : 9ΧΦ57ΛΔ-148] θαη [ΑΓΑΜ: 21REQ008751890],  γηα ην έηνο 2021. 

 

2.3Πχληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  (Άξζξν 53 παξ 2 εδ. ε ηνπ 

Ν.4412/2016) 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα επίπισλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 
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ΝΚΑΓΑ Α:  

1. ΚΑΘΙΜΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ(ηεκ. 44) 

2. ΚΑΘΙΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΟ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ (ηεκ. 10) 

3. ΚΑΡΔΚΛΑ ΔΠΙΚΔΠΣΗ (ηεκ. 48) 

4. ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ ΤΡΣΑΡΙΔΡΑ (ηεκ. 12) 

5. ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 120*80εθ. (ηεκ. 12) 

6. ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΜΙΚΡΟ 80*60εθ. (ηεκ. 9) 

7. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ ΜΔ ΠΟΡΣΔ ΜΔ ΚΛΔΙΓΑΡΙΑ 80*200εθ. (ηεκ. 49) 

8. ΥΑΜΗΛΟ ΝΣΟΤΛΑΠΙ ΜΔ ΠΟΡΣΔ ΜΔ ΚΛΔΙΓΑΡΙΑ 80*80εθ. (ηεκ. 2) 

9. ΡΑΦΙΔΡΑ 80*80εθ. (ηεκ. 1) 

10. ΡΑΦΙΔΡΑ 80*200εθ. (ηεκ. 1) 

11. ΚΑΛΟΓΗΡΟ (ηεκ. 1) 

CPV: 39100000-3 - Έπηπια 

Ξξνυπνινγηζκφο ΝΚΑΓΑΠ Α = 40.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.24%) 

 

ΝΚΑΓΑ Β (Γξαθείν Ππληνληζηή Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο):  

1. ΚΑΘΙΜΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ (ηεκ. 2) 

2. ΚΑΡΔΚΛΑ ΔΠΙΚΔΠΣΗ (ηεκ. 2) 

3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ ΜΔ ΠΟΡΣΔ ΜΔ ΚΛΔΙΓΑΡΙΑ 80*200εθ. (ηεκ. 1) 

CPV: 39100000-3 - Έπηπια 

Ξξνυπνινγηζκφο ΝΚΑΓΑΠ Β = 1.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.24%) 

 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Β’ : «Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο», ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 

ΑΟΘΟΝ 3 

 ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ   

3.1  Γηάξθεηα ζχκβαζεο  (Άξζξν 53 παξ 2 πεξηπη. ηα θαη άξζξν 217 ηνπ Ν.4412/2016) 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη φρη πέξαλ ηεο 31/12/2021.  

 

ΑΟΘΟΝ 4  ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ   

Η αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη : 

4.1  Απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, 

φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο απφ : 

 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 Σνπ Ν. 3852/2010(87 Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 147/2010 (Φ.Δ.Κ. 240 Β΄) «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ 

Νήζσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 
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 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 Σν άξζξν 26 ηνπ Ν. 4483/2017 (ΦΔΚ 107/Α’/31.7.2017 γηα ηελ θαη’εμαίξεζε εμνπζηνδφηεζε 

ησλ ΝΠΓΓ λα δηελεξγνχλ απηνηειψο ηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ γηα πεηξειαηνεηδή. 

 Σελ αξηζ. 213-24/2020 (ΑΓΑ:ΦΦ1Λ7ΛΔ-7ΛΔ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ πεξί έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ  νηθ. 

έηνπο 2021.    

 Toππ΄αξηζκ. πξση. 22384/11-02-2021 (ΑΓΑ:94ΣΥΟΡ1Φ-Χ8Ο) έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδνο θαη Ινλίνπ – Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο - 

Γ/λζε Γηνίθεζεο- Σκήκα Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Ν. Κέξθπξαο κε ζέκα: Δπηζηξνθή εληχπνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Ι.Ν. έηνπο 2021.  

 Σελ ππ. αξ. 35-6/2021 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Π.Ι.Ν πεξί  έγθξηζεο ηνπ 

εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο  Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ έηνπο 2021 θαη Δθηέιεζε 

Γηαγσληζηηθψλ Γηαδηθαζηψλ ζε Δπίπεδν Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ αλεμάξηεηα πνζνχ ηεξψληαο 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 Σν γεγνλφο φηη νη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ εγγξάθνπλ ζε 

μερσξηζηέο πηζηψζεηο (θαηά Δηδηθφ Φνξέα θαη ΚΑΔ) ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ηηο φκνηεο ή νκνεηδείο δαπάλεο πνπ ηηο αθνξνχλ. (άξζξν 377 ηνπ λ.4412/2016,).  

 Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Ι.Ν  έηνπο 2021 ζηνλ Φνξέα 02.05.073-ΚΑΔ 

02.05.073/1711.01.001 (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΧΝ ΠΙΝ), χςνπο 1.000,00,00€ γηα ηελ 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΟΤ ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ Π.Ι.Ν.», 

θαη ζηνλ Φνξέα 02.01.073 - ΚΑΔ 02.01.073/1711.00.001 (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΧΝ ΠΔ 

ΚΔΡΚΤΡΑ), χςνπο 40.000,00€ γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ Π.Δ. 

ΚΔΡΚΤΡΑ».  

 Σν ππ’ αξ. πξση. νηθ43921/17374/08-06-2021 Πξσηνγελεο αίηεκα  

 Σελ αξ. 597-25/09-06-2021 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 

δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ 

Π.Ι.Ν. ΚΑΙ ΣΗ ΠΔ ΚΔΡΚΤΡΑ», θαη ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

 Σελ  ππ’ αξ. 1181/11-06-2021 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (Δ.Φ. 01.073), χςνπο 

40.000,00€. 

 Σελ  ππ’ αξ. 1184/11-06-2021 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (Δ.Φ. 05.073), χςνπο 

1.000,00€. 

 Σελ αλάγθε πξνκήζεηαο επίπισλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΠΔ Κέξθπξαο& ηεο ΠΙΝ (γηα ην Γξαθείν 

πληνληζηή Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο). 

 Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 

ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ ΟΖΡΟΑ  (Άξζξα 18 παξ 2 θαη 4 & 130 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016) 

5.1  Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 

δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
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5.2  Η αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4, εδ. ζ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΠΛΑΤΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ (Άξζξα 53 παξ 2 πεξηπη. ζη θαη 117 ηνπ Ν.4412/2016) 

Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη κε ηελ «δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ» ηνπ άξζξνπ 117 

ηνπ Ν.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο. 

 

ΑΟΘΟΝ  7 

ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  (Άξζξν 20 ηνπ Ν.4412/2016) 

7.1.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 

ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

7.2.  Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

7.3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 8 

ΔΓΓΟΑΦΑ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΡΔΣΖ) ΘΑΗ ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΔ ΑΡΑ, ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ/ 

ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ  (Άξζξα 2 παξ. 1 πεξηπη.14, 53 θαη 121  Ν.4412/2016) 

8.1. Έγγξαθα ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4412/2016 

γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα : 

α)  Η παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο. 

β)  χκβαζε 

γ)  Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Κέξθπξαο. 

8.2  Πεηξά ηζρχνο 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε ή/θαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, έρνπλ ηελ θάησζη ζεηξά ηζρχνο:  

1. Η ζχκβαζε. 

2. Η Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο 

3. Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ ΔΑΑΓΗΤ. 

4.  Η ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

8.3  Ξξφζβαζε ζηα έγγξαθα  ηεο ζχκβαζεο 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο Γηαθήξπμεο, ζηα 

Παξαξηήκαηά ηεο θαη ζηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (ηεχρε) κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Αξρήο, ζηελ 

δηεχζπλζε : www.pin.gov.gr 

8.4  Γηεπθξηλίζεηο – Ππκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο  (άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/2016) 

Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ δηαγσληζκφ, 

ην αξγφηεξν 6 κέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απηέο ζα παξέρνληαη 

εγγξάθσο απφ ηελ Aξρή, ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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ΑΟΘΟΝ 9 

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  (Άξζξα 53 παξ 2 πεξηπη. ηζη θαη 97 ηνπ Ν.4412/2016) 

Η πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ πξνζθέξνληα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ είθνζη (120) 

εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν 

ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή.  

Γηα ηπρφλ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ 4 ηνπ 

άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΟΘΟΝ 10 

ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ (Άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016) 

10.1  Ζ παξνχζα Γηαθήξπμεθαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο ζα δεκνζηεπζνχλ ζην Κεληξηθφ 

Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

10.2 Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα αλαξηεζεί ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ (ηζηνζειίδα 

http://et.diavgeia.gov.gr) ζχκθσλα κε ην Ν.3861/2010. 

10.3  Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε καδί κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο, ην ΔΔΔηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζε 

κνξθή αξρείνπ pdf θαη word θαζψο ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Αξρήο : 

www.pin.gov.gr 

 

 

ΑΟΘΟΝ 11 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ  (Άξζξα 53 παξ 2 πεξηπη.ηε θαη 86παξ 2 ηνπ Ν.4412/2016) 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη επιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά κε βάζε ηε ηηκή. 

 

ΑΟΘΟΝ 12 

ΞΟΝΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ (Άξζξα 73, 74, 75 & 79Α ηνπ Ν. 4412/2016) 

12.1 Νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη 

απνηππψλνληαη ζην Δληαίν Δπξσπατθφ έγγξαθν Πχκβαζεο (εθεμήο ΔΔΔΠ),ην νπνίναπνηειεί  

Τπεχζπλε Γήισζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ 

δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε θαη παξέρεη πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 παξ. 1, 73 παξ. 2 θαη 73 παξ 4 εδ. α, β θαη ζ ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

12.2  ΔΔΔΠ(Άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016) 

Σν ΔΔΔ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο 

Οδεγίεο ηεο ΔΑΑΓΗΤ θαη δηαηίζεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δσξεάλ, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

Αξρήοζε δχν κνξθέο αξρείνπ: 

Αξρείν pdf, αλαξηεκέλν καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο    & 

Αξρείν xml (ζε επεμεξγάζηκε κνξθή), αλαξηεκέλν επηθνπξηθά καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ην ζπκπιεξψζνπλ, λα ην ππνγξάςνπλ 

θαη ην ππνβάινπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε έληππε κνξθή. 

12.3 Νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, έηζη φπσο απνηππψλνληαη ζην ΔΔΔ, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο (Παξάξηεκα Γ) είλαη νη εμήο: 

12.3.1 ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ 

Α)  Λα κε ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα 

έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο 

απηνί απνηππψλνληαη ζην Κέξνο ΗΗΗ.Α(Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο) ηνπ ΔΔΔ. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ο 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο 

Α, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα 

απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία 
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θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα 

θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη 

νη παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Β) 1. Να κελ έρεη αζεηήζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ηφζν ηεο θχξηαο φζν θαη ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), 

θαη απηφ λα έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 

ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία, 

(ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016).  

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 

θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ ηνπ άξζξνπ 79, Ν.4412/2016. 

 2. Να κελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 

εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο: α) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β’266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή β) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο 

ειέγρνπο. Οη απφ α) θαη β) θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ  

(άξζξν 39 ηνπ Ν. 4488/2017 (Φ.Δ.Κ. 137/η.Α’/13.9.2017) , φπσο απνηππψλνληαη ζην Μέξνο ΙΙΙ.Β 

ηνπ ΔΔΔ. (Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο). 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο φηαλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 

θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

Δπίζεο, δελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πεξίπησζε, ζα 

ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο 

πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, 

ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ 

ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 4488/2017 (Φ.Δ.Κ. 137/η.Α’/13.9.2017) θαη ηζρχεη, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ 

ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη 
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ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ 

λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ 

επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά 

ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, 

απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο (άξζξν 73 παξ. 10  

λ.4412/2016. 

Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ 

έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ 

(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ 

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο 

ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην 

ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Γ) Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 

αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Η απνηχπσζε ησλ 

άλσ γίλεηαη ζην Κέξνο IV.A (Θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ ζπλεκκέλνπ ΔΔΔ. 

 

Γ) Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 

αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα 
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είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε 

θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε 

Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη 

ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.  

 

12.4Ρν ΔΔΔΠ ζπκπιεξψλεηαη, ππνγξάθεηαη θαη ππνβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε σο εμήο: 

-  ΣνΚέξνο Η είλαη ζπκπιεξσκέλν απφ ηελ Αξρή θαη φια ηα ππφινηπα Κέξε (ΗΗ, ΗΗΗ, IV, V θαη VI) 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, θαηά πεξίπησζε, θαη κφλν ζηα πεδία πνπ ήδε έρνπλ επηιεγεί 

απφ ηελ Αξρή, φπσο εκθαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ΔΔΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο 

-    Σα Κέξε  ΗΗ.Α θαη ΗΗ.Β  ζπκπιεξψλνληαη απφ φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο . 

-    Σν Κέξνο ΗΗ.Γ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζε πεξίπησζε ζηήξημεο ησλ ζηηο 

δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ δει επίθιεζεο δάλεηαο εκπεηξίαο.  

-  Σν ΚέξνοΗΗ.Γ ζπκπιεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ππεξγνιαβηθήο αλάζεζεο (βιέπε άξζ. 12.6 ηεο 

παξνχζαο).  

-    Σα Κέξε ΗΗΗ, IV, V, VIζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο. 

-    Σν Κέξνο VI ζπκπιεξψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηφπν θαη ηελ ππνγξαθή 

ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνζθέξνληα, ε νπνία δελ απαηηείηαη λα θέξεη ζεψξεζε 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

 Κάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη έλα ΔΔΔΠ. 

 Όηαλ ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο, πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη λα 

ππνβιεζεί γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηφ ΔΔΔΠ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψζεη πσο ζα αλαζέζεη ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ μεπεξλάεη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο ηεο αμίαο, ηφηε 

ππνβάιιεηαη καδί κε ην ΔΔΔηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ρσξηζηφ ΔΔΔΠεθ κέξνπο 

ηνπ/ησλ ππεξγνιάβνπ/σλ (βιέπε άξζ. 12.6 ηεο παξνχζαο) 

12.5 Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (Άξζξα 19 θαη 96 Ν.4412/2016) 

α)Οη ελψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 

ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ην 

απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

β) Όηαλ ζπκκεηέρνπλ ελψζεηο, απαληνχλ ζεηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Κέξνπο ΗΗ.Α [Σξόπνο 

ζπκκεηνρήο] ηνπ ζπλεκκέλνπ ΔΔΔ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη ζηα 

επηκέξνπο εξσηήκαηα α, β θαη γ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ρσξηζηά ΔΔΔΠ γηα θάζε 

θνξέα – κέινο ηεο έλσζεο. 

γ) ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο . 

12.6 πεξγνιαβία (Άξζξα 58 θαη 131 Ν.4412/2016) 

α) Η Αξρή απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα (πνζνζηφ) ηεο 

ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη, ζπκπιεξψλνληαο ην Κέξνο ΗΗ.Γ ηνπ ζπλεκκέλνπ ΔΔΔΠ. 

β) χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ Ν. 4412/2016, φηαλ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα (πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο αλεμαξηήησο πνζνζηνχ, 

ηφηε ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηφ/ά ΔΔΔΠφπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α, Β θαη Γ ηνπ Κέξνπο ΗΗΗ ηνπ ζπλεκκέλνπ ΔΔΔ γηα θαζέλαλ απφ ηνλ/ηνπο 

ππεξγνιάβν/νπο, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 

θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη πσο φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη 
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ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, ηφηε ε Αξρή απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα ηνλ/ ηνπο  

αληηθαηαζηήζεη. 

 

ΑΟΘΟΝ 13 

 ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ (Άξζξα 53 

παξ 2 πεξηπη. δ, 96 θαη 121 ηνπ N.4412/2016) 

13.1  Ρφπνο / ρξφλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αξρήο, Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ- Γ/λζε Νηθνλνκηθνχ ΞΔ 

Θέξθπξαο, Ππ. Πακάξα 13 (4νο φξνθνο) ζηελ Θέξθπξα, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, ζηηο 25/06/2021, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ. (εκεξνκελία θαη ρξφλνο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & έλαξμεο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ).   

13.2  Ρφπνο / ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αξρήο.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε : 

(α)  κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο Αξρήο,  είηε 

(β)  κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε courier πξνο ηελ Αξρή 

ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηνπο (ηαρπδξνκηθήο ή courier) ζηελ Αξρή ή θαηάζεζεο ηνπο ζην πξσηφθνιιν 

ηεο Αξρήο, πεξηπηψζεηο α θαη β άλσ, νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ 

πεξηέιζεη ζηελ Αξρή θαη έρνπλ πξσηνθνιιεζεί, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη θαη ηηο 25/06/2021, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ. 

(θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα παξαιαβήο  ησλ πξνζθνξψλ, ησλ πεξηπη. α θαη β). Η Αξρή δελ θέξεη 

επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε 

γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε 

ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε Αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ 

ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή εκέξα / ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή ηελ 

αθξηβή εκέξα / ψξα πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ Αξρή ή αθξηβή εκέξα / ψξα πνπ 

θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο Αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

Η Αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν 

ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, β) Όηαλ 

ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Η δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο είλαη αλάινγε κε 

ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ 

απαηηείηαη απφ ηελ Αξρή λα παξαηείλεη ηηο πξνζεζκίεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 14 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ - 

ΓΙΥΠΠΑ  - ΙΝΗΞΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  (άξζξα 92 έσο 96 ηνπ Ν.4412/2016) 

14.1Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ   

 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα φιεο ηηο 

πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο.Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

      Οη πξνζθνξέο, κε πνηλή απφξξηςεο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο 

πξνζθνξάο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

 Ξξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ……………………………………………………………………………………... 

[αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, δειαδή : επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  θαη ζε 

πεξίπησζε έλσζεο ηηο επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, θαζψο θαη ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρ. δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail)] 
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Για ηον ςνοπηικό Διαγωνιζμό: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ Π.Ι.Ν. ΚΑΙ 

ΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΤΡΑ». 

 

 

Απιθμόρ Ππωηοκόλλος Διακήπςξηρ : ………………….. 

Αναθέηοςζα Απσή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ IONΙΩΝ ΝΗΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών: …../…./2021 

 

Ο θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

α)Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» (βιέπε παξ. 

14.2.A ηεο παξνχζαο) 

β)Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά» (βιέπε παξ. 14.2.B ηεο 

παξνχζαο). Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο.   

 

γ)Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ν νπνίνο πεξηέρεη ην 

έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ 14.2.Γ ηεο παξνχζαο. 

Νη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. 

 

14.2Ξεξηερφκελν επί κέξνπο θαθέισλ 

 

14.2.Α  Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο (Άξζξν 93 Ν.4412/2016) 

Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» πεξηέρεη ηα εμήο: 

-Σν ΔΔΔ ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 12 ηεο παξνχζαο. 

 

14.2.Β  Ρερληθή πξνζθνξά (Άξζξν 94 Ν.4412/2016) 

Ο θάθεινο «Ρερληθή πξνζθνξά» πεξηέρεη: 

 Σερληθή Πεξηγξαθή ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ : «ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ζηελ νπνία ν 

πξνζθέξσλ ζα πεξηγξάθεη  αθξηβψο πψο πιεξνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη 

πξνδηαγξαθέο. 

 

14.2.Γ  Νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Άξζξν 95 Ν.4412/2016) 

1. Ο θάθεινο «Νηθνλνκηθή πξνζθνξά» ζα πεξηέρεη ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο(πεξηιακβάλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαη επξίζθεηαη 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο καδί κε ηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο), ππνγεγξακκέλν θαη 

ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ λφκηκν/-νπο εθπξφζσπν/-νπο ηνπ πξνζθέξνληνο. Ζ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ππνγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ λφκηκν/-νπο εθπξφζσπν/-νπο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο είηε απφ φινπο ηνπο θνξείο πνπ ηελ απνηεινχλ είηε απφ ηνλ 

θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο. 

 

2. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά ην έληππν ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ελ ιφγσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ’ ππνρξεσηηθά ζπκπιεξσκέλν, ζην ζχλνιν 

ησλ πεδίσλ ηνπ.  

 

3.ην πνζνζηφ έθπησζεο πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ηεο πξνκήζεηαο 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ην δεηνχκελν 

δηάζηεκα. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη 

ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. Οη πξνζθεξφκελεο εθπηψζεηο επί ηηο εθαηφ είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε 
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ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

 

Ξξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη πξνζθέξεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζην  ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο  

Γ΄ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 

5.  Δπηζεκαίλεηαη φηη απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: 

a. δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

102 ηνπ λ. 4412/2016 

b. πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο 

c. ζηελ νπνία δελ αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ή ζηελ νπνία νξίδεηαη ρξφλνο ηζρχνο 

κηθξφηεξνο απφ ηνλ δεηνχκελν ζην άξζξν 9 ηεο Γηαθήξπμεο, δει απφ εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο. 

d. ζηελ νπνία δελ ζπκπιεξψλεηαη έζησ θαη έλα πεδίν ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

 

6. Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη : 

a. Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ή ήζζνλνο αμίαο αηέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά 

ζθάικαηα ε Αξρή κπνξεί λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα ηα δηεπθξηλίζνπλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 παξ 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

b. Οπνηαδήπνηε δηεπθξηληζηηθή αλάιπζε ππνινγηζκνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επί 

ηνηο εθαηφ (%) κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ηέινο ηνπ αλσηέξσ εληχπνπ. 

c. Η Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλπνζνζηψλ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%)εθπηψζεσλ, νη δε 

πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Η επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ 

αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πξνζθέξνληα. 

d. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε/ζχκβαζε 

αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο 

άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε 

πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Αξρή.  

14.3   Γιψζζα 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα ηερληθά θπιιάδηα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ 

θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Γηα ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). Καηά ηα ινηπά, ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

έγγξαθα, θαζψο θαη ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα κε 

ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

14.4 Ινηπά ζηνηρεία 

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

πξνζθέξνληνο. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο 

 

ΑΟΘΟΝ 15 

ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  (Άξζξα 86, 96, 100, 102 θαη 117 παξ 2 ηνπ 

Ν.4412/2016) – ηζφηηκεο πξνζθνξέο (άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

15.1 Έλαξμε δηαδηθαζίαο 

Η αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 13.1  ηεο παξνχζαο. Η έλαξμε ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία ζηελ αξκφδηα επηηξνπή θεξχζζεηαη 
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απφ ηνλ πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ππνβνιήο απηψλ. Η παξαιαβή κπνξεί λα 

ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο 

δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο 

παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ 

ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.  

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη σο κε θαλνληθέο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 

απνζθξαγηζζνχλ. 

Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. Οη παξηζηάκελνη ζηελ δηαδηθαζία επηδεηθλχνπλ αζηπλνκηθή 

ηαπηφηεηα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

15.2Ρα επηκέξνπο ζηάδηα έρνπλ σο εμήο : 

a. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ν 

θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

κνλνγξάθνληαη δε απφ ην αξκφδην φξγαλν (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ)  φια ηα δηθαηνινγεηηθά αλά 

θχιιν.  

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, 

θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε 

πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

b. ηε ζπλέρεηα ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δε γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ 

απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο. 

c. Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο, θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ πεξηέρεη ηνλ πίλαθα ηηκψλ θαη ηελ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη γλσκνδνηεί γηα ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο, δειαδή πξνζθνξέο πνπ έρνπλ αθξηβψο ην ίδην 

πνζνζηφ έθπησζεο επί ηηο εθαηφ (%), ε Αξρή επηιέγεη ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ην ίδην πνζνζηφ έθπησζεο 

θαη ην απνηέιεζκα θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ. 

Σα σο άλσ βήκαηα α, β θαη γ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θαη ζε έλα πξαθηηθφ.  

 

15.3Σα πξαθηηθά (ή ην πξαθηηθφ) κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε 

κηα απφθαζε ηεο Αξρήο ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά 

ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 16 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ (Άξζξν 103 Ν.4412/2016) 

16.1 Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ, 

ε Αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

(«πξνζσξηλφ αλάδνρν») γηα λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα δειψζεθαλ ζηα Κέξε ΗΗ, 

ΗΗΗ,  ΗV, V, VI ηνπ ζπλεκκέλνπ ΔΔΔ. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

16.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππoβιήζεθαλ παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Η Αξρή κπνξεί 

λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα 

πέληε (5) επηπιένλ εκέξεο. 
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16.3  Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 

είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλ απφ ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ Κεξψλ ΗΗΗ.Α, ΗΗΗ.Β θαη ΗΗΗ.Γ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ Κεξψλ IV.Α, IV.Β θαη IV.Γ ηνπ ζπλεκκέλνπ ΔΔΔ. 

ηφηε εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016. 

16.4  Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε 

γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 

επηθπξψλνληαη κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε θαηαθχξσζεο (πξβι. άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016). 

16.5 Όζνη ππέβαιαλ απνδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ αιιά θαη ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 18.1 ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 17 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ (ΑΞΝΓΔΗΘΡΗΘΑ ΚΔΠΑ)(Άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016) 

17.1  Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) πνπ θαιείηαη λα ππνβάιεη ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζ. 16.1 ηεο παξνχζαο είλαη ηα εμήο: 

17.1.1 Όζνλ αθνξά ηνπο ΙΝΓΝΠ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ ηνπ άξζξνπ 12.3.1  

Α) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζηα Κέξε ΗΗ.Α & ΗΗ.Β ηνπ ΔΔΔΠ, ππνβάιιεηαη : 

Σα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα. Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ 

ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ 

κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β)  Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Κέξνο ΗΗΗ.Α ηνπ ΔΔΔΠ (Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. 

Σο παπόν δικαιολογηηικό εκδίδεηαι για καθένα από ηα ππόζωπα πος αναθέπονηαι ζηο άπθπο 

12.3.1Α ηηρ παπούζαρ. 

Γ)  Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Κέξνο ΗΗΗ.Β ηνπ ΔΔΔΠ (Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ 

ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο) : 

Η)  γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην. 

ΗΗ)γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ 

αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε). 

Σα παξόληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα – πξνζσξηλό αλάδνρν θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο. ε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο ηνπ άξζξνπ 

12.6.β ηεο παξνύζαο, ππνβάιινληαη θαη γηα ηνλ ππεξγνιάβν. 

Γ)  Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Κέξνο ΗΗΗ.Γ ηνπ ΔΔΔΠ (Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα): 

Η) Γηα ηελ πεξίπησζε Γ1 ηνπ άξζξνπ 12.3.1, ήηνη γηα ηε κε αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα πξέπεη  λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο.  Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε 

ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.  
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ΗΗ) Γηα ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο Γ ηνπ άξζξνπ 12.3.1 (ήηνη πεξηπηψζεηο πηψρεπζεο, 

ππαγσγήο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θιπ), πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηά 

πεξίπησζε αξρή. Δάλ δελ εθδίδεηαη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε Γ ηνπ άξζξνπ 

12.3.1, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 

έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε Γ ηνπ άξζξνπ 

12.3.1. 

Σα παξόληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα – πξνζσξηλό αλάδνρν θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο. 

17.1.2Όπνπ ζην παξφλ άξζξν απαηηείηαη έλνξθε βεβαίσζε, νη ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ κπνξνχλ λα γίλνληαη ζηελ ίδηα, κία, έλνξθε βεβαίσζε. 

 

ΑΟΘΟΝ 18 

ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ – ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΖΠ  (Άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016) 

18.1Η Αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα - εθηφο απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο, 

κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ. επί απνδείμεη. Καηά 

ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/16 (βιέπε άξζξν 20 ηεο παξνχζαο). 

18.2  ηε ζπλέρεηα, ε Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν θαη ηνλ πξνζθαιεί λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 21 ηεο παξνχζαο,  

18.3 Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κφλν ηεο ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16. 

18.4Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο: 

α) ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αξρήο 

 

ΑΟΘΟΝ 19 

ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ   (Άξζξν 91 ηνπ Ν.4412/2016) 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζ. 13.1 θαη 15.1 ηεο 

παξνχζαο 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ζχληαμεο θαη ππνβνιήο πνπ 

ηίζεληαη ζηα άξζξα 12 θαη 14 ηεο παξνχζαο. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη θαη απνξξίπηνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη ηέηνηεο. 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

102 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δπίζεο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο γηα ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο 

εμεγήζεηο ζηελ πξνθαζνξηζκέλε πξνζεζκία ή νη εμεγήζεηο πνπ έδσζαλ δελ έγηλαλ απνδεθηέο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 102. 
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Απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη απφ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο. 

Σέινο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ππφ αίξεζε. 

 

ΑΟΘΟΝ 20 

ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ  (Άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016) 

20.1  ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο Αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ 

άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην 

ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 

ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. ηελ 

πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε Αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ 

πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.  

20.2  Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη  

ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 

νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη κε 

ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο 

εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν 

παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ 

φξγαλν. 

 

ΑΟΘΟΝ 21 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ  (Άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016) 

21.1Δγγχεζε Ππκκεηνρήο 

Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο.  

(Πξβι έθην εδάθ. ηεο παξ. 1α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016) 

21.2Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο 

Η Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απεπζχλεηαη δε πξνο ηελ 

Αξρή. 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

a. ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

b. ηνλ εθδόηε, 

c. ηνλ θνξέα πξνο ηνλ νπνίν απεπζύλνληαη, 

d. ηνλ αξηζκό ηεο εγγύεζεο, 

e. ην πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε, 

f. ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε  εγγύεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη όια ηα παξαπάλσ γηα 

θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 

g. ηνπο όξνπο όηη: αα) ε εγγύεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα & αλεπηθύιαθηα, ν δε εθδόηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) όηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ, 

h. ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ  δηαγσληζκνύ,  

i. ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, 

j. ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο από ηνλ εθδόηε ηεο εγγύεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζό ηεο 

εγγύεζεο νιηθά ή κεξηθά εληόο πέληε (5) εκεξώλ κεηά από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 

εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζύλεηαη. 

k. ηνλ αξηζκό θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο 

Δηδηθά γηα ηα γξακκάηηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ αξθεί λα θέξνπλ ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 

a. ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  
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b. ηνλ εθδφηε,  

c. ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Αξρή) πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη  

d. ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

e. ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε εγγχεζε,  

f. ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη  

g. ηνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.   

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη δχν κήλεο κεγαιχηεξνο  

απφ ηνλ ρξφλν δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3.1 ηεο παξνχζαο.  

21.3Δγγπεηηθή πξνθαηαβνιήο 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, ζπλεπψο δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο 

πξνθαηαβνιήο. 

21.4  Έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηαή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13)πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-

κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ. Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε 

κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 

κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 

εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

21.5 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΑΟΘΟΝ 22 

ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ  (άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016) 

22.1  Η Αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη 

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο: 

α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ 

ησλ πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 

β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, 

γ) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

δ) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ 

νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ Αξρή ή ηνλ θνξέα γηα 

ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, 

ε) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

ζη) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, 

δ)  ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016, 

ε) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

22.2  Δπίζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο- εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη παξ. 3-5 ηνπ 

άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΟΘΟΝ 23 

ΠΡΑΓΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ (άξζξν206, ηνπ Ν.4412/2016) 
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Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

νξίδεη ε ζχκβαζε.  

 

ΑΟΘΟΝ 24 

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ (Άξζξν 208  ηνπ Ν.4412/2016) 

24.1Ξαξαθνινχζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο 

Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ζα δηελεξγείηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο επηηξνπέο 

παξαιαβήο  ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ Κέξθπξαο, νη νπνίεο θαη ζα εηζεγνχληαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη  ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε 

ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. 

24.2 Ξαξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο  

H παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο 

θαη ηεο Π.Ι.Ν. ζηελ Κέξθπξακε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. Γχλαηαη λα γίλεη 

παξάδνζε ηκήκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο κε αληίζηνηρε ηκεκαηηθή παξαιαβή απηνχ. 

24.3  Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο, εάλ δελ δηαηππψζεη ειιείςεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζεη Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Παξαιαβήο. 

Αλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηηε παξερφκελε πξνκήζεηα  δελ πιεξνίηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

ζπληάζζεη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο φπνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη 

γλσκνδνηεί. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΟΘΟΝ 25 

ΘΟΥΠΔΗΠ – ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ  (Άξζξν 203, 205 & 218 ηνπ Ν.4412/2016) 

25.1 Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο1 απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Αξρήο, πνπ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε 

νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ 

εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα 

(30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα 

παξνρή εμεγήζεσλ νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 

απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

25.2 Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο 

ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ηεο πξνκήζεηαο πνπ παξαζρέζεθε εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

25.3 Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο Αξρήο κέζα 

ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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ΑΟΘΟΝ 26 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

26.1  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ 

θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 

Ν.4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.. 

26.2  Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δελ 

έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ Αξρή, νη δε κηζζνί θαη ακνηβέο ηνπο, θαζψο 

θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή 

λνκνζεζία, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε 

ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη έλαληη ηξίησλ εμ’ αθνξκήο ησλ ζρέζεσλ 

απηψλ. 

26.3  Η θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ηελ πιήξε απνδνρή 

ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, 

ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο ζα πεξηγξαθνχλ ζηε 

ζχκβαζε κεηαμχ αλαδφρνπ θαη Αξρήο 

 

ΑΟΘΟΝ 27 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ- ΦΝΟΝΗ, ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ -ΞΙΖΟΥΚΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

27.1Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο  (Άξζξν 53 παξ 2 πεξηπη. δ ηνπ Ν.4412/2016)  

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κέξθπξαο 

γηαην έηνο 2021απφ ηνλ Δ.Φ 01.073 ΚΑΔ 1711.00.001 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΧΝ ΠΔ ΚΔΡΚΤΡΑ», θαη απφ 

ηνλ Δ.Φ 05.073 ΚΑΔ 1711.01.001 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΧΝ ΠΙΝ».  

27.2 Φφξνη – Θξαηήζεηο  (Άξζξν 350 παξ. 3, 375 παξ. 7 ηνπ Ν.4412/2016) 

Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο :  

α- θξάηεζε ύςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο ΔΑΑΓΗΤ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

375 παξ 7 ηνπ Ν.4412/2016, επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ. Δπί ηεο 

ελ ιόγσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ραξηόζεκν 3% θαη θξάηεζε ππέξ ΟΓΑ πνζνζηνύ 20% επί ηνπ 

ραξηνζήκνπ 

β- θξάηεζε ύςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο ΑΔΠΠ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 350 

παξ 3 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα 2, 3 θαη 6 ηεο ΚΤΑ αξίζκ. 1191/17 (ΦΔΚ 969Β/22-3-

2017), επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ, επηβάιιεηαη δε επί ηεο αμίαο 

θάζε αξρηθήο, ηξνπνπνηεηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο θαζώο θαη επί ηεο αμίαο θάζε 

είδνπο δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο. Δπί ηεο ελ ιόγσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ραξηόζεκν 3% θαη 

θξάηεζε ππέξ ΟΓΑ ζε πνζνζηό 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ 

Παξαθξάηεζε θόξνπ 4% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηώλ, (άξζξν 64 Ν. 

4172/2013) 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Αξρή. 

27.3  Ξιεξσκή αλαδφρνπ / Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο  (Άξζξν 200 παξ. 5 Ν. 4412/2016) 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν: 

Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο ηκεκαηηθήο αμίαο ησλ παξαδνηέσλ, φπσο απηά νξίζηεθαλ ζην άξζξν 

24.2 ηεο παξνχζεο, κε ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ έγθξηζε απφ ηελ Αξρή 

ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Σκεκαηηθήο Παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αληίζηνηρνπ Παξαδνηένπ.  

27.4  Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, 

θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 27.2 
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ΑΟΘΟΝ 28 

ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

28.1 Η Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν  1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα 

έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

 

Ζ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ 

 

 

 

ΟΝΓΖ ΘΟΑΡΠΑ - ΡΠΑΓΘΑΟΝΞΝΙΝ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 

 

ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Απαηηήζεηο θαη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο αληηθεηκέλνπ ζχκβαζεο 

 

ΝΚΑΓΑ Α:Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θέξθπξαο  

Η εθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλΔ.Φ. 01.073 ΚΑΔ 1711.00.001 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΠΙΠΛΩΝ ΠΔ ΚΔΡΚΤΡΑ» αλέξρεηαη ζηα 40.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%.  

 

ΝΚΑΓΑ Β:ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ 

Η εθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ Δ.Φ. 05.073 ΚΑΔ 1711.01.001 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΠΙΠΛΩΝ Π.Ι.Ν.» αλέξρεηαη ζηα 1.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%.  

 

Γηα ηε δέζκεπζε ησλ αλσηέξσ πνζψλ : 

3. Γηα ηελ Π.Δ. Κέξθπξαο, έρεη ιεθζεί ε ππ’ αξ. ΟΙΚ.45143/17865/11-06-2021 απφθαζε 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο [ΑΓΑ : ΧΦΥΑ7ΛΔ-ΥΚΑ] θαη [ΑΓΑΜ: 21REQ008751898],  γηα ην έηνο 

2021. 

4. Γηα ηελ Π.Ι.Ν. έρεη ιεθζεί ε ππ’ αξ. νηθ45194/17890/11-06-2021 απφθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο [ΑΓΑ : 9ΧΦ57ΛΔ-148] θαη [ΑΓΑΜ: 21REQ008751890],  γηα ην έηνο 2021. 

 

ΔΞΗΠΖΚΑΗΛΔΡΑΗ ΝΡΗ:. 

Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ην απηφ αθξηβψο πνζνζηφ έθπησζεο θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε 

ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε έθπησζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ.  
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

 
1. ΘΑΘΗΠΚΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 

 Βάζνο θαζίζκαηνο ≥48εθ. θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ 55 εθ. 

 Πιάηνο θαζίζκαηνο πεξίπνπ 45εθ. 

 Ύςνο πιάηεο θαζίζκαηνο πεξίπνπ 65εθ. 

 Ύςνο θαζίζκαηνο απφ 48εθ. πεξίπνπ εσο58 εθ. κε πιήξε έθηαζε ηνπ κεραληζκνχ. 

 Πιάηνο πεληάθηηλεο βάζεο θαζίζκαηνο πεξίπνπ 65εθ.  

 Ύςνο βξαρηφλσλ έσο 37 εθ. 

 Μέγηζην ζπλνιηθφ χςνο θαζίζκαηνο (κε πιήξε έθηαζε ηνπ κεραληζκνχ) έσο 120 εθ. 

 Μέγηζην ζπλνιηθφ βάζνο θαζίζκαηνο  ≥60εθ. θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ 70 εθ. 

 Να θέξεη κεραληζκφ πνπ λα επηηξέπεη ηε ζπγρξνληζκέλε αλάθιηζε έδξαο - πιάηεο κε 

δπλαηφηεηα ζηαζεξνπνίεζεο ζε 5 ζέζεηο. 

 Να θέξεη εηδηθφ ζχζηεκα γηα νκαιή θαη ειεγρφκελε επαλαθνξά ηεο πιάηεο θαη ζχζηεκα 

ξχζκηζεο γηα ηζνξξνπεκέλε αλάθιηζε αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ ρξήζηε. 

 Να έρεη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε ζπξφκελε έδξα. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ζηαζεξνπνίεζεο 

ηεο έδξαο ζε 7 ζέζεηο. 

 Να δηαζέηεη αλεμάξηεην κεραληζκφ ξχζκηζεο ηνπ χςνπο πιάηεο ζε 5 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, 

κε ζπλνιηθή δηαδξνκή ≥5εθ. Δπηπιένλ, λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ξπζκηδφκελε θαζ’ χςνο 

νζθπτθή ζηήξημε. 

 Να θέξεη ξπζκηδφκελνπο βξαρίνλεο θαζ' χςνο κε εχξνο ξχζκηζεο≥70 mm θαη θαηά 

πιάηνο≥390 mm. Η επηθάλεηα επαθήο ηνπο λα κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ±15°. Να είλαη 

καιαθή θαη λα κπνξεί λα κεηαθηλεζεί εκπξφο θαη πίζσ ζε 6 ζέζεηο. 

 Η πιάηε θαη ε έδξα ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε κε αλαηνκηθφ ζρήκα γηα νκνηφκνξθε 

θαηαλνκή βάξνπο ηνπ ρξήζηε θαη γηα πνιχσξε ρξήζε.  

 Να θέξεη πεληάθηηλε βάζε απφ ρπηνπξεζαξηζηφ αινπκίλην βακκέλε θαη απνηεινχκελε απφ 

πέληε νξηδφληηεο ηζνκήθεηο αθηίλεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

θαζίζκαηνο. 

 Ο άμνλαο ηνπ θαζίζκαηνο ζα είλαη κεηαιιηθφο απφ ραιχβδηλν ζσιήλα ρσξίο ξαθή, πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 2mm θαηάιιειεο δηακέηξνπ κε ηειεζθνπηθφ πιαζηηθφ θάιπκκα. Δληφο ηνπ 

άμνλα λα ππάξρεη ακνξηηζέξ, ζην επάλσ άθξν ηνπ νπνίνπ ζα ζηεξίδεηαη ν κεραληζκφο ηεο 

έδξαο. Με θαηάιιειε θαηαζθεπή ην φιν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί κε ακνξηηζέξ αεξίνπ ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη ε ξχζκηζε ηνπ χςνπο ηεο έδξαο ηνπ θαζίζκαηνο. Σν ακνξηηζέξ ζα έρεη 

εηδηθφ ειαηήξην γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ  

 Η ηαπεηζαξία λα είλαη απφ 100% πνιπεζηέξα θαη λα έρεη αληνρή ζηελ ηξηβή ≥ 100.000 

θχθισλ 

 Η πιάηε λα είλαη επελδεδπκέλε κε δίρηπ ή ηαπεηζαξία. 

 Η ηαπεηζαξία λα θαζαξίδεηαη κε ειεθηξηθή ζθνχπα ή κε πγξφ παλάθη ή λα πιέλεηαη κε 

ζακπνπάλ ηαπεηζαξίαο 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο ηαπεηζαξίαο θαζίζκαηνο ρσξίο επηβάξπλζε 

ζηελ ηηκή. 

 
2. ΘΑΘΗΠΚΑ ΓΗΔΘΛΡΗΘΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 

 Βάζνο θαζίζκαηνο ≥48εθ. θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ 55 εθ. 

 Πιάηνο θαζίζκαηνο πεξίπνπ 45εθ. 

 Ύςνο πιάηεο θαζίζκαηνο πεξίπνπ 65εθ. 

 Ύςνο θαζίζκαηνο απφ 48εθ. πεξίπνπ έσο 58 εθ. κε πιήξε έθηαζε ηνπ κεραληζκνχ. 

 Πιάηνο πεληάθηηλεο βάζεο θαζίζκαηνο πεξίπνπ 65εθ.  

 Ύςνο βξαρηφλσλ έσο 37 εθ. 

 Να θέξεη πξνζθέθαιν δηαζηάζεσλ 18Υ30εθ. πεξίπνπ. 

 Μέγηζην ζπλνιηθφ χςνο θαζίζκαηνο (κε πιήξε έθηαζε ηνπ κεραληζκνχ θαη πξνζθέθαιν) 

έσο 138 εθ. 

 Μέγηζην ζπλνιηθφ βάζνο θαζίζκαηνο  ≥60εθ. θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ 70 εθ. 

 Να θέξεη κεραληζκφ πνπ λα επηηξέπεη ηε ζπγρξνληζκέλε αλάθιηζε έδξαο - πιάηεο κε 

δπλαηφηεηα ζηαζεξνπνίεζεο ζε 5 ζέζεηο. 

 Να θέξεη εηδηθφ ζχζηεκα γηα νκαιή θαη ειεγρφκελε επαλαθνξά ηεο πιάηεο θαη ζχζηεκα 

ξχζκηζεο γηα ηζνξξνπεκέλε αλάθιηζε αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ ρξήζηε. 
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 Να έρεη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε ζπξφκελε έδξα. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ζηαζεξνπνίεζεο 

ηεο έδξαο ζε 7 ζέζεηο. 

 Να δηαζέηεη αλεμάξηεην κεραληζκφ ξχζκηζεο ηνπ χςνπο πιάηεο ζε 5 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, 

κε ζπλνιηθή δηαδξνκή ≥5εθ. Δπηπιένλ, λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ξπζκηδφκελε θαζ’ χςνο 

νζθπτθή ζηήξημε. 

 Να θέξεη ξπζκηδφκελνπο βξαρίνλεο θαζ' χςνο κε εχξνο ξχζκηζεο≥70 mm θαη θαηά 

πιάηνο≥390 mm. Η επηθάλεηα επαθήο ηνπο λα κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ±15°. Να είλαη 

καιαθή θαη λα κπνξεί λα κεηαθηλεζεί εκπξφο θαη πίζσ ζε 6 ζέζεηο. 

 Η πιάηε θαη ε έδξα ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε κε αλαηνκηθφ ζρήκα γηα νκνηφκνξθε 

θαηαλνκή βάξνπο ηνπ ρξήζηε θαη γηα πνιχσξε ρξήζε.  

 Να θέξεη πεληάθηηλε βάζε απφ ρπηνπξεζαξηζηφ αινπκίλην βακκέλε θαη απνηεινχκελε απφ 

πέληε νξηδφληηεο ηζνκήθεηο αθηίλεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

θαζίζκαηνο. 

 Ο άμνλαο ηνπ θαζίζκαηνο ζα είλαη κεηαιιηθφο απφ ραιχβδηλν ζσιήλα ρσξίο ξαθή, πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 2mm θαηάιιειεο δηακέηξνπ κε ηειεζθνπηθφ πιαζηηθφ θάιπκκα. Δληφο ηνπ 

άμνλα λα ππάξρεη ακνξηηζέξ, ζην επάλσ άθξν ηνπ νπνίνπ ζα ζηεξίδεηαη ν κεραληζκφο ηεο 

έδξαο. Με θαηάιιειε θαηαζθεπή ην φιν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί κε ακνξηηζέξ αεξίνπ ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη ε ξχζκηζε ηνπ χςνπο ηεο έδξαο ηνπ θαζίζκαηνο. Σν ακνξηηζέξ ζα έρεη 

εηδηθφ ειαηήξην γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ  

 Η ηαπεηζαξία λα είλαη απφ 100% πνιπεζηέξα θαη λα έρεη αληνρή ζηελ ηξηβή ≥ 100.000 

θχθισλ 

 Η πιάηε λα είλαη επελδεδπκέλε κε δίρηπ ή ηαπεηζαξία. 

 Η ηαπεηζαξία λα θαζαξίδεηαη κε ειεθηξηθή ζθνχπα ή κε πγξφ παλάθη ή λα πιέλεηαη κε 

ζακπνπάλ ηαπεηζαξίαο 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο ηαπεηζαξίαο θαζίζκαηνο ρσξίο επηβάξπλζε 

ζηελ ηηκή. 

 
3. ΘΑΟΔΘΙΑ ΔΞΗΠΘΔΞΡΖ 

 Κάζηζκα ζπλεξγαζίαο κε 4 πφδηα, ρσξίο κπξάηζα.  

 Βάζνο θαξέθιαο ≥60εθ.  

 Πιάηνο θαξέθιαο πεξίπνπ 55εθ.  

 Ύςνο θαζίζκαηνο πεξίπνπ 48εθ. 

 Βάζνο θαζίζκαηνο πεξίπνπ 45εθ. 

 πλνιηθφ χςνο θαζίζκαηνο ≥90 εθ. 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ζηνίβαμεο. 

 Ο ζθειεηφο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιπβδνζσιήλα θπθιηθήο δηαηνκήο, βακκέλν. 

 Η πιάηε θαη ε έδξα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ θνληξαπιαθέ κε ρπηή πνιπνπξεζάλε ε 

νπνία ζα επελδχεηαη κε ηαπεηζαξία επηινγήο. 

 Η ηαπεηζαξία λα θαζαξίδεηαη κε ειεθηξηθή ζθνχπα ή κε πγξφ παλάθη ή λα πιέλεηαη κε 

ζακπνπάλ ηαπεηζαξίαο 

 Η ηαπεηζαξία λα είλαη απφ 100% πνιπεζηέξα θαη λα έρεη αληνρή ζηελ ηξηβή ≥ 150.000 

θχθισλ 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο ρσξίο επηβάξπλζε ζηελ ηηκή. 

 
4. ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ ΠΟΡΑΟΗΔΟΑ  

 πξηαξηέξα απφ κειακίλε πάρνπο≥ 17 mm,  

 Μήθνο ζπξηαξηέξαο πεξίπνπ 55εθ. (±15%) 

 Πιάηνο ζπξηαξηέξαο πεξίπνπ 60εθ. (±15%) 

 Πεξηιακβάλεη ηειεζθνπηθνχο νδεγνχο θχιηζεο γηα εμαγσγή ηνπ ζπξηαξηνχ 100% θαη 

«θξέλν». 

 Να θέξεη μερσξηζηφ ζπξηάξη – κνιπβνζήθε θαη ηξία (3) ζπξηάξηα. 

 Σα ζπξηάξηα λα είλαη κεηαιιηθά, ζα θαιχπηνπλ ηνπο νδεγνχο θχιηζεο, ζα θέξνπλ ζχζηεκα 

κε αλαηξνπήο ηεο ζπξηαξηέξαο, πνπ δελ ζα επηηξέπεη ην άλνηγκα δεχηεξνπ ζπξηαξηνχ φηαλ 

έλα είλαη ήδε αλνηρηφ.  

 Να θέξεη ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο ζηελ θιεηζηή ζέζε  

 Να θέξεη θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο ρσξίο επηβάξπλζε ζηελ ηηκή. 
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5. ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 120*80εθ. 

 Να είλαη δηαζηάζεσλ 120Υ80 εθ. (±15%) 

 Να έρεη χςνο≥70εθ 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κνξηνζαλίδα ηξηψλ ζηξψζεσλ≥22ρηι., κε ακθίπιεπξε 

επίζηξσζε κειακίλεο. Σα εκθαλή ζφθνξα (επηθάλεηα, πιατλά) λα είλαη επελδπκέλα κε 

ζφθνξν πάρνπο≈2 mm θαηάιιεια θηληξηζκέλν.  

 Να θέξεη κεηψπε φκνηνπ ρξψκαηνο κε ην γξαθείν θαηαζθεπαζκέλε απφ κνξηνζαλίδα ηξηψλ 

ζηξψζεσλ ≥17 mm. 

 Σα πφδηα ηνπ γξαθείνπ κπνξεί λα είλαη είηε κεηαιιηθά είηε απφ κνξηνζαλίδα. 

 Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε άιιε επηθάλεηα εξγαζίαο, κέζσ εηδηθψλ 

εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο. 

 Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο κεηαιιηθνχ θαλαιηνχ γηα ηε δηέιεπζε θαισδίσλ. 

 Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ξνδέηεο δηέιεπζεο θαισδίσλ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο ρσξίο επηβάξπλζε ζηελ ηηκή. 

 

6. ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΗΘΟΝ 80*60εθ. 

 Να είλαη δηαζηάζεσλ 80Υ60 εθ. (±15%) 

 Να έρεη χςνο≥70εθ 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κνξηνζαλίδα ηξηψλ ζηξψζεσλ≥22ρηι., κε ακθίπιεπξε 

επίζηξσζε κειακίλεο. Σα εκθαλή ζφθνξα (επηθάλεηα, πιατλά) λα είλαη επελδπκέλα κε 

ζφθνξν πάρνπο≈2 mm θαηάιιεια θηληξηζκέλν.  

 Να θέξεη κεηψπε φκνηνπ ρξψκαηνο κε ην γξαθείν θαηαζθεπαζκέλε απφ κνξηνζαλίδα ηξηψλ 

ζηξψζεσλ ≥17 mm. 

 Σα πφδηα ηνπ γξαθείνπ κπνξεί λα είλαη είηε κεηαιιηθά είηε απφ κνξηνζαλίδα. 

 Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε άιιε επηθάλεηα εξγαζίαο, κέζσ εηδηθψλ 

εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο. 

 Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο κεηαιιηθνχ θαλαιηνχ γηα ηε δηέιεπζε θαισδίσλ. 

 Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ξνδέηεο δηέιεπζεο θαισδίσλ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο ρσξίο επηβάξπλζε ζηελ ηηκή. 

 
7. ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΔΠ ΚΔ ΞΝΟΡΔΠ ΚΔ ΘΙΔΗΓΑΟΗΑ 80*200εθ.  

 Να είλαη δηαζηάζεσλ 80Υ200 εθ. (Μ*Τ) (±15%) 

 Να έρεη βάζνο πεξίπνπ 40εθ. (±15%) 

 Να θέξεηο 2 πφξηεο νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ φιε ηελ πξφζνςε.  

 Να έρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) ξάθηα νχησο ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ επίπεδα.  

 Σν θάζσκα ηεο βηβιηνζήθεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κνξηνζαλίδα ηξηψλ 

ζηξψζεσλ≥18ρηι. κε ακθίπιεπξε επίζηξσζε κειακίλεο. 

 Σα ξάθηα ηεο βηβιηνζήθεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κνξηνζαλίδα ηξηψλ 

ζηξψζεσλ≥22ρηι. κε ακθίπιεπξε επίζηξσζε κειακίλεο.  

 Να θέξεη θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

 Να έρεη δπν (2) ρεξνχιηα είηε πιαζηηθά είηε βακκέλα κεηαιιηθά.  

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο (είηε γηα ην θάζσκα είηε γηα ηηο πφξηεο) ρσξίο 

επηβάξπλζε ζηελ ηηκή. 

 

8. ΣΑΚΖΙΝ ΛΡΝΙΑΞΗ ΚΔ ΞΝΟΡΔΠ ΚΔ ΘΙΔΗΓΑΟΗΑ 80*80εθ. 

 Να είλαη δηαζηάζεσλ 80Υ80 εθ. (Μ*Τ) (±15%) 

 Να έρεη βάζνο πεξίπνπ 40εθ. (±15%) 

 Να θέξεηο 2 πφξηεο νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ φιε ηελ πξφζνςε.  

 Να έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ξάθη νχησο ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη δπν (2) ηνπιάρηζηνλ 

επίπεδα.  

 Σν θάζσκα ηνπ ληνπιαπηνχ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κνξηνζαλίδα ηξηψλ 

ζηξψζεσλ≥18ρηι. κε ακθίπιεπξε επίζηξσζε κειακίλεο. 

 Σν ξάθη ηνπ ληνπιαπηνχ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κνξηνζαλίδα ηξηψλ 

ζηξψζεσλ≥22ρηι. κε ακθίπιεπξε επίζηξσζε κειακίλεο.  

 Να θέξεη θιεηδαξηά αζθαιείαο. 
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 Να έρεη δπν (2) ρεξνχιηα είηε πιαζηηθά είηε βακκέλα κεηαιιηθά.  

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο (είηε γηα ην θάζσκα είηε γηα ηηο πφξηεο) ρσξίο 

επηβάξπλζε ζηελ ηηκή. 

 
9. ΟΑΦΗΔΟΑ 80*80εθ. 

 Να είλαη δηαζηάζεσλ 80Υ80 εθ. (Μ*Τ) (±15%) 

 Να έρεη βάζνο πεξίπνπ 40εθ. (±15%) 

 Να έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ξάθη νχησο ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη δπν (2) ηνπιάρηζηνλ 

επίπεδα.  

 Σν θάζσκα ηεο ξαθηέξαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κνξηνζαλίδα ηξηψλ 

ζηξψζεσλ≥18ρηι. κε ακθίπιεπξε επίζηξσζε κειακίλεο. 

 Σν ξάθη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κνξηνζαλίδα ηξηψλ ζηξψζεσλ≥22ρηι. κε ακθίπιεπξε 

επίζηξσζε κειακίλεο.  

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο (γηα ην θάζσκα) ρσξίο επηβάξπλζε ζηελ ηηκή. 

 
10. ΟΑΦΗΔΟΑ 80*200εθ. 

 Να είλαη δηαζηάζεσλ 80Υ80 εθ. (Μ*Τ) (±15%) 

 Να έρεη βάζνο απφ 40 - 50εθ. (±15%) 

 Να έρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) ξάθηα νχησο ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ επίπεδα.  

 Σν θάζσκα ηεο ξαθηέξαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κνξηνζαλίδα ηξηψλ 

ζηξψζεσλ≥18ρηι. κε ακθίπιεπξε επίζηξσζε κειακίλεο. 

 Σα ξάθηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κνξηνζαλίδα ηξηψλ ζηξψζεσλ≥22ρηι. κε 

ακθίπιεπξε επίζηξσζε κειακίλεο.  

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο (γηα ην θάζσκα) ρσξίο επηβάξπλζε ζηελ ηηκή. 

 

11. ΘΑΙΝΓΖΟΝΠ  

 Καιφγεξνο κε κεηαιιηθά θαη πιαζηηθά ζηνηρεία ζε ρξψκα καχξν 

 Να έρεη χςνο πεξίπνπ 200 εθ. (±15%) 

 Να απνηειείηαη απφ θαηαθφξπθν άμνλα κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) «θξεκάζηξεο» 

 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε νκπξεινζήθε. 

 Να δηαζέηεη δίζθν απνζηξάγγηζεο 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΑΓΘΥΛ Ξ.Δ. ΘΔΟΘΟΑΠ 

Α/
Α 

ΔΗΓΝΠ 

ΓΟ.  

ΑΛΡ/ΟΣ

Ζ 

ΓΟΑΦΔΗΝ 

ΔΘΡ/ΘΝ 
ΓΟΑΚΚΑΡ

ΔΑ 

Γ/ΛΠΖ 

ΒΗΝΚΖΣΑΛΗ

ΑΠ 

Γ/ΛΠΖ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡ

ΝΠ 

Γ/ΛΠΖ 

ΞΙΖΟ/Θ

ΖΠ & 
ΔΜ/ΠΖΠ 

ΡΝ 

ΞΝΙΗΡΖ 

Γ/ΛΠΖ 

ΚΔΡΑΦΝΟ

ΥΛ 

Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Γ/ΛΠ

Ζ 

ΓΖΚ. 

ΓΔΗΑ

Π 

Γ/ΛΠ

Ζ 

ΡΔΣΛ. 

ΔΟΓΥ

Λ 

Γ/ΛΠΖ 

ΝΗΘ/ΘΝ

 

ΠΛΝΙ

Ν  

ΡΔΚ. 

ΓΟΑΦΔΗΑ 

ΞΑΟΑΡΑΜΔ

ΥΛ 

ΡΚ. 

ΞΟΝΠΥΞΗΘ

Ν 

ΡΚ. 

ΠΙ. 

ΝΟΓΑΛΥ

Λ 

1 
ΚΑΘΙΜΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 
ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 

1   8   2 14   5   2 5 7 44 

2 

ΚΑΘΙΜΑ 
ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚ
Ο 
ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 

2           7     1     10 

3 
ΚΑΡΔΚΛΑ 
ΔΠΙΚΔΠΣΗ 

4   4   2 16 18 2   2     48 

4 
ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ 
ΤΡΣΑΡΙΔΡΑ 

        1 3 7     1     12 

5 
ΓΡΑΦΔΙΟ 
ΔΡΓΑΙΑ 
120*80εθ. 

        1 1 7           9 

6 

ΓΡΑΦΔΙΟ 
ΔΡΓΑΙΑ 
ΜΙΚΡΟ 
80*60εθ. 
 

1 2                     3 

7 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ
Δ ΜΔ 
ΠΟΡΣΔ ΜΔ 
ΚΛΔΙΓΑΡΙΑ 
80*200εθ. 

2   20 3 1 14     4 5     49 

8 

ΥΑΜΗΛΟ 
ΝΣΟΤΛΑΠΙ 
ΜΔ ΠΟΡΣΔ 
ΜΔ 
ΚΛΔΙΓΑΡΙΑ 
80*80εθ 

          2             2 

9 
ΡΑΦΙΔΡΑ 
80*80εθ 

          1             1 

10 
ΡΑΦΙΔΡΑ 
80*200εθ 

          1             1 

11 ΚΑΛΟΓΔΡΟ                       1 1 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΑΓΘΥΛ Ξ.Η.Λ. 
 

Α/Α ΔΗΓΝΠ 
ΓΟ.  ΠΛΡΝΛΗΠΡΖ 

ΞΝΙ. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

ΠΛΝΙΝ  

ΡΔΚ. 

1 ΚΑΘΙΜΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 2 2 

2 ΚΑΡΔΚΛΑ ΔΠΙΚΔΠΣΗ 2 2 

3 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ ΜΔ ΠΟΡΣΔ ΜΔ ΚΛΔΙΓΑΡΙΑ 80*200εθ. 1 1 

 

 
 

 

 

  

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 
(ΓΗΑ Ξ.Δ. ΘΔΟΘΟΑΠ ΘΑΗ Ξ.Η.Λ) 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΠΛΝΙΝ ΡΔΚ. 

1 ΚΑΘΙΜΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 46 

2 ΚΑΘΙΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΟ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 10 

3 ΚΑΡΔΚΛΑ ΔΠΙΚΔΠΣΗ 50 

4 ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ ΤΡΣΑΡΙΔΡΑ 12 

5 ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 120*80εθ. 9 

6 ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΜΙΚΡΟ 80*60εθ. 3 

7 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ ΜΔ ΠΟΡΣΔ ΜΔ ΚΛΔΙΓΑΡΙΑ 80*200εθ. 50 

8 
ΥΑΜΗΛΟ ΝΣΟΤΛΑΠΙ ΜΔ ΠΟΡΣΔ ΜΔ ΚΛΔΙΓΑΡΙΑ 
80*80εθ 

2 

9 ΡΑΦΙΔΡΑ 80*80εθ 1 

10 ΡΑΦΙΔΡΑ 80*200εθ 1 

11 ΚΑΛΟΓΔΡΟ 1 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΝ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΚΔ ΘΔΚΑ:«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΔΞΗΞΙΥΛ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΙΘΔΠ ΡΖΠ Ξ.Η.Λ. ΘΑΗ ΡΖΠ Ξ.Δ. ΘΔΟΘΟΑΠ» 

Σεο επηρείξεζεο , έδξα , νδφο ,αξηζκφο , ηειέθσλν , fax , e-mail 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

α/α Ξεξηγξαθή KAE  Θσδηθφο CPV Ξξνζθεξφκελε 

ηηκή  

ΝΚΑΓΑ Α ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΠΙΠΛΧΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΠΔ 

ΚΔΡΚΤΡΑ 

01.073/1711.00.001 39100000-3  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΑΙΑ) 

α/α Ξεξηγξαθή KAE  Θσδηθφο CPV Ξξνζθεξφκελε 

ηηκή  

ΝΚΑΓΑ Β ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΠΙΠΛΧΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ 

ΠΙΝ 

05.073/1711.01.001 39100000-3  

 

 

Με ηελ παξνχζα Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

 

ΘΈΟΘΟΑ ……………/…../2021 

ΠΦΟΑΓΗΓΑ & ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΝΠ 
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