
 

 

Σελίδα 1 

            

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         

  ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  Δ/ΝΣΗ.: Ι. ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                        

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  ΠΛΗΡ. : Στέφανος Σολωμός 

  Τηλ.: 2132012907 

  EMAIL: promithies@metamorfossi.gr                                       Αριθμ. Πρωτ: 40392/2021 

   

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017». 

 
 

 

Ο Δήμαρχος  Μεταμόρφωσης διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για  

την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια της δράσης Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων 

αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

99/2017. 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση 

μόνο την τιμή σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της μελέτης. Κάθε 
διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε ένα τμήμα, με την προϋπόθεση ότι η 
προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών & ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Η προμήθεια θα 
εκτελεστεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή αρ. απόφασης 
363/2021 (ΑΔΑ: ΩΦΥΨΩΚΒ-ΒΟΗ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)- [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] .......... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 
 





 

 

Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090107358 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84607.00246 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ι. ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 

Πόλη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 14452 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL301 

Τηλέφωνο 213-2012900 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) programmatismos@metamorfossi.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Στέφανος Σολωμός 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.metamorfossi.gov.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.  

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 113.380,16€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα 

βαρύνει τους Κ.Α.Ε 60.7135.0011 του προϋπολογισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης, οικονομικού έτους 

2021 και θα καλυφθεί μέσα από το Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων 

αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

99/2017» της παρακάτω Πράξης: 

«Προσαρμογή των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Μεταμόρφωσης στο Π.Δ. 

99/2017» συνολικού προϋπολογισμού 197.326,83€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαιούχο το Δήμο 

Μεταμόρφωσης. 

Η χρηματοδότηση της εν λόγω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 197.326,83€ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 197.326,83€ 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό (Ν. 4412/2016) 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση.  
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 113.380,16€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα 

βαρύνει τους Κ.Α.Ε 60.7135.0011 του προϋπολογισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης, οικονομικού έτους 

2021 και θα καλυφθεί μέσα από το Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων 

αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

99/2017» της παρακάτω Πράξης: 

«Προσαρμογή των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Μεταμόρφωσης στο Π.Δ. 

99/2017» συνολικού προϋπολογισμού 197.326,83€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαιούχο το Δήμο 
Μεταμόρφωσης. 

Η χρηματοδότηση της εν λόγω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 197.326,83€ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 197.326,83€ 

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 60.7135.0011 σχετική πίστωση του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Φορέα. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η 863/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 

37822/23-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009585667/2021, ΑΔΑ: ΨΔΦΦΩΚΒ-Β7Ε) για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 1 καταχώρησης  

στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια της δράσης Επιχορήγηση των Δήμων 

και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του π.δ. 99/2017. 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΠΙΑΤΩΝ 

 

39713100-

4 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1.800,00 

 

5.400,00 

 

1.296,00 

 

6.696,00 

2 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΑ 

ΡΟΥΧΩΝ 
39713510-

1 
4 2 1 1 0 72,58 290,32 69,68 360,00 

3 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚ ΤΗ Σ 

(ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΠΛΗ) 

3971110-0 1 1 0 0 0 2.320,00 2.320,00 556,80 2.876,80 
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4 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΨΥΓΕΙΟ (ΘΑΛΑΜΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) 
3971110-0 1 0 0 1 0 1.600,00 1.600,00 384,00 1.984,00 

5 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
30190000-

7 
1 1 0 0 0 250,00 250,00 60,00 310,00 

6 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΚΟΥΠΑ 

39713430-

6 
3 1 1 1 0 220,00 660,00 158,40 818,40 

7 
ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

 

32552100-

8 

 

6 

 

3 

 

2 

 

1 0 

 

50,00 

 

300,00 

 

72,00 

 

372,00 

8 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

 

32552100-

8 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 0 

 

30,00 

 

150,00 

 

36,00 

 

186,00 

9 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 
39221100-

8 
3 1 1 1 0 360,00 1.080,00 259,20 1.339,20 

10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ 

39221100-

8 
3 1 1 1 0 410,00 1.230,00 295,20 1.525,20 

11 
ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

39711211-

1 
2 0 1 1 0 371,00 742,00 178,08 920,08 

12 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ  
39221100-

8 
6 2 2 2 0 85,00 510,00 122,40 632,40 

13 
ΖΥΓΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

42923110-

6 
1 0 1 0 0 185,00 185,00 44,40 229,40 

14 
ΜΙΞΕΡ-ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 

ΖΑΧΑΡ/ΣΤΙΚΗΣ 

 

39711211-

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 0 

 

1.100,00 

 

1.100,00 

 

264,00 

 

1.364,00 

15 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ 4 
ΕΣΤΙΕΣ & ΦΟΥΡΝΟ 

 

39711361-7 

 

2 

 

1 

 

0 

 

1 0 

 

2.400,00 

 

4.800,00 

 

1.152,00 

 

5.952,00 

16 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΣΤΙΦΤΗΣ 

39221100-

8 
1 0 0 1 0 302,00 302,00 72,48 374,48 

17 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
ΚΑΛΑΘΙ ΠΙΑΤΩΝ 50Χ50cm 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ 

 

39716000-4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

32,00 

 

96,00 

 

23,04 

 

119,04 

18 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΚΑΛΑΘΙ 

ΠΟΤΗΡΙΩΝ 

50Χ50cmΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 

 

 

39716000-4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

32,00 

 

 

96,00 

 

 

23,04 

 

 

119,04 

19 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΛΑΘΙ 
ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝ ΩΝ 
50Χ50cm ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥΠΙΑΤΩΝ 

 

39716000-

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 0 

 

32,00 

 

96,00 

 

23,04 

 

119,04 

ΣΥΝΟΛΟ 21.207,32 5.089,76 26.297,08 
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ΤΗΜΜΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 
 

1 
Η/Υ (ΠΛΗΡΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ 
ΟΘΟΝΗ) 

30213000-5 
 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 700,00 2.800,00 672,00 3.472,00 

 

2 
ΕΠΩΝΥΜΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΘΟΝΕΣ 
Η/Υ 24” 

30231310-3 
4 1 1 1 1 130,00 520,00 124,80 644,80 

 

3 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΕΓΧΡΩΜΟ Α3/Α4 

30232110-8 
2 2 0 0 0 1.300,00 2.600,00 624,00 3.224,00  

4 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

- ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

30232110-8 
 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 500,00 1.000,00 240,00 1.240,00 
 

ΣΥΝΟΛΟ 6.920,00 1.660,80 8.580,80 

  

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ – ΓΩΝΙΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘ 
ΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 

ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 
(ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ) 

 

39161000-8 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

170,00 

 

170,00 

 

40,80 

 

210,80 

2 
ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 
ΜΑΛΑΚΟ ΖΩΑΚΙ 

39161000-8 7 7 0 0 0 40,67 284,69 68,33 353,02 

3 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 
ΚΑΜΠΙΑ ΣΕΤ 

39161000-8 1 1 0 0 0 255,00 255,00 61,20 316,20 

ΣΥΝΟΛΟ 709,69 170,33 880,02 

 
ΤΜΗΜΑ 4 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΥΛΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ   
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 ΚΑΜΠΙΑ ΤΟΥΝΕΛ 37535200-9 2 0 0 2 0 196,00 392,00 94,08 486,08 

2 
ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 
ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 37535200-9 1 0 0 1 0 835,00 835,00 200,40 1.035,40 

3 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ 37535200-9 3 1 0 2 0 219,00 657,00 157,68 814,68 

4 
ΚΑΣΤΡΟ 
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

 

37535200-9 

 

2 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

410,00 

 

820,00 

 

196,80 

 

1.016,80 

5 
ΦΟΡΤΗΓΟ      

FOOD-TRUCK 
37535200-9 2 1 1 0 0 294,00 588,00 141,12 729,12 
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6 ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΤΙ 37535200-9 2 1 0 1 9 699,00 1.398,00 335,52 1.733,52 

7 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΚΙ 
JUNIOR 37535200-9 2 0 0 2 0 59,00 118,00 28,32 146,32 

8 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ -
PLAYGROUND 
SYSTEMS 

37535200-9 1 1 0 0 0 4.990,00 4.990,00 1.197,60 6.187,60 

ΣΥΝΟΛΟ 9.798,00 2.351,52 12.149,52 

 
ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΠΙΠΛΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 ΓΡΑΦΕΙΑ 39121100-7 2 2 0 0 0 221,00 442,00 106,08 548,08 

2 
ΥΠΟΠΟΔΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39113700-4 4 4 0 0 0 47,00 188,00 45,12 233,12 

3 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 
(3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ) 

 

39130000-2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

135,00 

 

270,00 

 

64,80 

 

334,80 

4 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39111100-4 5 5 0 0 0 92,00 460,00 110,40 570,40 

5 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 
ΜΑΥΡΟΙ 

 

39130000-2 

 

7 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

59,00 

 

413,00 

 

99,12 

 

512,12 

6 
ΕΡΜΑΡΙΑ 
90Χ45Χ196 39141100-3 2 2 0 0 0 389,00 778,00 186,72 964,72 

ΣΥΝΟΛΟ 2.551,00 612,24 3.163,24 

 
ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ     
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1  ΣΕΛΤΕΔΑΚΙΑ 39510000-0 80 0 40 40 0 7,50 600,00 144,00 744,00 

2 
 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ 
 ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 39143110-0 12 0 6 6 0 29,90 358,80 86,11 444,91 

3  ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΑ 39510000-0 60 20 20 20 0 1,40 84,00 20,16 104,16 

4 
 
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 39510000-0 6 2 2 2 0 10,50 63,00 15,12 78,12 

5 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
 ΚΑΛΥΜΜΑ 
 ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 

 

39510000-0 

 

20 

 

0 

 

10 

 

10 

 

0 

 

9,50 

 

190,00 

 

45,60 

 

235,60 

6 
 ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΕ 
 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ 
 ΚΟΥΝΙΕΣ 

 

39510000-0 

 

50 

 

0 

 

20 

 

30 

 

0 

 

7,10 

 

355,00 

 

85,20 

 

440,20 

7 
ΠΕΤΣΕΤΕΣ   
ΣΩΜΑΤΟΣ 9510000-0 40 10 10 20 0 15,50 620,00 148,80 768,80 

8  ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΡΙΩΝ 39510000-0 120 40 40 40 0 2,20 264,00 63,36 327,36 
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9  ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 39510000-0 120 40 40 40 0 1,50 180,00 43,20 223,20 

ΣΥΝΟΛΟ 2.714,80 651,55 3.366,35 

 
ΤΜΗΜΑ 7 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ      
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 
 ΚΟΥΤΑΛΙΑ    
ΜΕΓΑΛΑ 39221100-8 120 40 40 40 0 1,30 156,00 37,44 193,44 

2 ΚΟΥΤΑΛΙΑ     ΜΙΚΡΑ 39221100-8 100 20 50 30 0 0,90 90,00 21,60 111,60 

3  ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 39221100-8  60 20 20 20 0 1,30 78,00 18,72 96,72 

4 ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΣΑΙΑ 39221100-8 120 40 40 40 0 2,70 324,00 77,76 401,76 

5 ΜΠΩΛ ΣΑΛΑΤΑΣ 39221100-8  60 20 20 20 0 2,70 162,00 38,88 200,88 

6 ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ 39221100-8 100 30 40 30 0 3,80 380,00 91,20 471,20 

7 ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ 39221100-8 120 20 60 40 0 3,50 420,00 100,80 520,80 

8 ΑΘΡΑΥΣΤΕΣ ΚΟΥΠΕΣ 39221100-8 150 50 50 50 0 3,40 510,00 122,40 632,40 

9 
ΔΙΣΚΟΣ 
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 39221100-8  30 10 10 10 0 6,90 207,00 49,68 256,68 

ΣΥΝΟΛΟ 2.327,00 558,48   2.885,48 

 
ΤΜΗΜΑ 8 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ      
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 
ΤΡΟΛΕΪ 
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

39315000-3 2 1 0 0 1 189,00 378,00 90,72 468,72 

2 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΝΟΥ 39161000-8 6 3 1 1 1 13,90 83,40 20,02 103,42 

3 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 39112000-0 12 4 4 4 0 29,90 358,80 86,11 444,91 

4 ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΚΑ 39161000-8 3 0 2 1 0 248,00 744,00 178,56 922,56 

5 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΡΚΟ 39143110-0 3 0 2 1 0 55,00 165,00 39,60 204,60 

6 
ΑΛΑΞΙΕΡΕΣ    
ΒΡΕΦΩΝ    
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

 

39161000-8 

 

3 

 

0 

 

3 

 

0 

 

0 

 

425,00 

 

1.275,00 

 

306,00 

 

1.581,00 

7 ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ 39161000-8 39 0 15 15 0 219,00 6.570,00 1.576,80 8.146,80 

8 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΚΟΥΝΙΕΣ 39143110-0 30 0 15 15 0 56,00 1.680,00 403,20 2.083,20 

9 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 39143110-0 40 0 20 20 0 49,00 1.960,00 470,40 2.430,40 

10 
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ – 
ΕΠΙΠΛΟ ΓΙΑ 
ΡΑΝΤΖΑ 

 

39161000-8 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

558,00 

 

558,00 

 

133,92 

 

691,92 
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11 

ΜΠΑΡΕΣ 
ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 
ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ 
ΚΑΘΡΕΥΤΗ 

 

39161000-8 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

284,00 

 

568,00 

 

136,32 

 

704,32 

12 
ΚΥΨΕΛΗ ΤΡΟΛΕΪ 
30 ΘΕΣΕΩΝ 39161000-8 4 0 2 2 0 457,00 1.828,00 438,72 2.266,72 

13 
ΚΥΨΕΛΗ ΜΕ 12 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙΑ 39161000-8 1 0 1 0 0 495,00 495,00 118,80 613,80 

14 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 
ΜΠΕΜΠΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 

 

39161000-8 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

184,00 

 

368,00 

 

88,32 

 

456,32 

15 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΜΕ 
ΜΠΡΑΤΣΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 

 

39161000-8 

 

30 

 

0 

 

20 

 

10 

 

0 67,50 2.025,00 486,00 2.511,00 

16 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ 
ΒΡΕΦΩΝ ΖΩΑΚΙΑ 

39161000 12 0 6 6 0 83,00 996,00 239,04 1.235,04 

17 ΡΑΝΤΖΟ ΥΠΝΟΥ  39161000 40 10 10 10 10 33,00 1.320,00 316,80 1.636,80 

18 
ΡΟΔΕΣ ΜΕ 
ΦΡΕΝΑ ΓΙΑ 
ΡΑΝΤΖΟ  

39161000 20 5 5 5 5 6,90 138,00 33,12 171,12 

19 
ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΕΣ 
ΜΕ 8 ΛΕΚΑΝΕΣ 39161000-8 3 0 2 1 0 289,00 867,00 208,08 1.075,08 

20 
ΡΑΦΙΕΡΑ 
ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ 39161000-8 2 0 1 1 0 489,00    978,00 234,72 1.212,72 

21 
ΛΕΚΑΝΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 39161000-8 30 10 10 10 0 8,90 267,00 64,08 331,08 

ΣΥΝΟΛΟ 23.622,20 5.669,33 29.291,53 

 
ΤΜΗΜΑ 9 - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ        
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΡΑΜΜΕΝΗ 

39515100-6 200 m 
100 

m 
50 m 50m 0 m 34,00 6.800,00 1.632,00 8.432,00 

2 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΓΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ 

ΡΑΜΜΕΝΗ 

39515100-6 100 m 40 m 40 m 20 m 0 m 34,00 3.400,00 816,00 4.216,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10.200,00 2.448,00 12.648,00 

 
ΤΜΗΜΑ 10 - ΔΑΠΕΔΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0         
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ        
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ  
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α       
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 
ΔΑΠΕΔΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

37535200-9 240 m2 0  m2 0  m2 170 m2 70 m2 47,44 11.385,60 2.732,54 14.118,14 

ΣΥΝΟΛΟ 
11.385,60 2.732,54 14.118,14 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘ. ΑΞΙΑ Φ.Π.Α ΣΥΝ0ΛΟ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 91.435,61 21.944,55 113.380,16 
 

 

Προσφορές μπορεί να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε ένα τμήμα, με την προϋπόθεση ότι η 
προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών & ποσοτήτων του κάθε τμήματος. 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δέκα (10). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει μόνο την τιμή.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 324-337 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 

διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 

και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
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  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 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», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 το Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή 

λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του 

νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» της παρακάτω 

Πράξης: «Προσαρμογή των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου 

Μεταμόρφωσης στο Π.Δ. 99/2017» συνολικού προϋπολογισμού 197.326,83€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) με δικαιούχο το Δήμο Μεταμόρφωσης. 

 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. 
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 Τις με αρ. πρωτ. 37133/18-11-2021 τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. 

 Τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 21REQ009585667/2021 του πρωτογενούς 

αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Την υπ. αριθμόν   863/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΔΦΦΩΚΒ-Β7Ε).                             

- Τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 21REQ009586504/2021 έγκρισης του 

πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ. 

-  Την αριθ. 363/2021  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΥΨΩΚΒ-ΒΟΗ) με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης.  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 (10-01-2022) 

και ώρα 23:59:59 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 143889 
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Ν. 4412/2016 & συγκεκριμένα στις εφημερίδες: ΧΤΥΠΟΣ & ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 

άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL):   www.metamorfossi.gov.gr   στη διαδρομή: Ο ΔΗΜΟΣ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.   

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, η δαπάνη 

δημοσίευσης θα καταβληθεί από τον Δήμο. 

Σε περίπτωση που, με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι δαπάνες δημοσιεύσεων στον τοπικό 

τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο (πχ ΟΤΑ),  και εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, οι Α.Α. 

επιμερίζουν τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε 

τμήματος. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

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 έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
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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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή 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.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες 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, 

δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 

απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 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 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.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
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επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 

της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 

κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 

δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 

στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης. 

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

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων 

οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών 1.828,71 ευρώ (Αφορά το σύνολο των 

τμημάτων). Το παραπάνω ποσό αναλύεται ανά τμήμα ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: 424,15€ 

ΤΜΗΜΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ: 138,40€ 

ΤΜΗΜΑ 3 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ – ΓΩΝΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 14,19€ 

ΤΜΗΜΑ 4 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΥΛΗΣ: 195,96€ 

ΤΜΗΜΑ 5 – ΕΠΙΠΛΑ: 51,02€ 

ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ: 46,54€ 

ΤΜΗΜΑ 7 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 46,54€ 
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ΤΜΗΜΑ 8 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: 472,44€ 

ΤΜΗΜΑ 9 – ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ: 204,00€ 

ΤΜΗΜΑ 10 - ΔΑΠΕΔΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 227,71€ 

ΣΥΝΟΛΟ: ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 10: 1.828,71€ 

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 του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη 

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 

σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2.2.2.2. 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 

στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 

το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 

περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

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

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
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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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 

2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 

(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 

του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

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

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 

άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

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), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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. Η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

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

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

 

Δεν αποκλείεται ο 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 α) Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
β) Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 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, 

περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 
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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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας 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. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, 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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 

από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 

περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.   

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 

οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 

στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
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λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 

εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 

o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 

2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 

105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο 

ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Επειδή η  προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα οι οικονομικοί φορείς θα 
συμπληρώσουν ένα Ε.Ε.Ε.Σ για κάθε τμήμα. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 

και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
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απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 

ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, 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 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. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
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περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 

δήλωση συναίνεσης.  

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 δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

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 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 

(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
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Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 

προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 

η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 

το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 

Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 

σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη 

άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Β.4. Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Β.5. Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
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την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 

οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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. 

Β.7. 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.  

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. Ειδικώς 

όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 

τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 
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Β.8. 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.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 

προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 

αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 

τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 

διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 

να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 

τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 

σύμβαση.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 

εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει τιμής 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη 

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης, για 

το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 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 στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 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 να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 

άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 

οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 

προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 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. 





 

 

Σελίδα 30 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 

λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 

τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 

υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 

(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 

σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 

ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  
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Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 

Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 

απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 

εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 

των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 

ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 

της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 

του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 

με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 

Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 

αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 

αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 

(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 

αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 

εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 

πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 

συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
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συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 

επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 

ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι  της 

Διακήρυξης (ΑΡΘΡΟ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 

και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 

παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης.  

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της 

παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννιά (9) 

μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 

κανονική. 

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 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 

αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 

φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 

ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
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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 παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 

το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 

σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
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συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 

100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 

2022 και ώρα 11:00:00 π.μ.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 

είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 

προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

 α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 

της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
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προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 

των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 

του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 

τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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.   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 

κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 

παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 

Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 

διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 

αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
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Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 

εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 

ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 

προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 

ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 

δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. 

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 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 

μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 

2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (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 έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
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αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας.  

 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 

πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 

επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 

με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 

έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 

από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 

η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο. 
 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 

για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
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άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 

βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 

εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 

ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 

39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 

Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 

παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 

προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
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προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 

η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 

επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 

ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 

διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 

ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 

πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 

προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η 

αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει 

γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 

αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 

αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 

δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 

κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
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Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 

απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 

παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 

ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 

διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 

εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 

προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 

της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 

από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 

το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 

να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 

δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με 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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 

της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 

τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

Η/Ο εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 

αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
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την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 

υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 

μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 

σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. 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.  

4.4.2. 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. 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.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, 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, 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.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά 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. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
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Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 

της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 

κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 

υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 

περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 

προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. 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 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 2.2.3.1 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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 

όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 

οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 

ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 

σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 

δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
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ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 

την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 

που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής. 

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 





 

 

Σελίδα 47 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 

σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 

προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 

οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 

από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 

διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ανάλογα με τις οδηγίες της υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα: 

 Στον 1ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 Στον 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 Στον 1ο Βρεφικό Σταθμό Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 Στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 

άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 

συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 

παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος 

των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: μακροσκοπικός έλεγχος  και πρακτική δοκιμασία.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός δέκα (10) ημερών. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 

προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 

την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία 

της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 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 δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 
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6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

6.7  Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Δ/νση: Ι.ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1  

14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Πληροφορίες: Μ. Τζημαγιώργη 

Τηλ: 2102814797 

Email: kepadm@metamorfossi.gr 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια της 

δράσης Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων 

αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του 

νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του π.δ. 99/2017». 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 113.380,16€ 
Κ.Α: 60.7135.0011 

 

 
Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο  
 
Η μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια της δράσης Επιχορήγηση των Δήμων και των 

Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του π.δ. 99/2017. (ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005). 

Η  μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμoύ των δομών:   

 1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 1ο Βρεφικός Σταθμός Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Μεταμόρφωσης. 

   Έχει ως κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με 

την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

 
Άρθρο 2ο : Προϋπολογισμός : 
 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016. 

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 113.380,16€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα 

βαρύνει τους Κ.Α.Ε 60.7135.0011 του προϋπολογισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης, οικονομικού έτους 

2021 και θα καλυφθεί μέσα από το Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων 

αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

99/2017» της παρακάτω Πράξης: 

«Προσαρμογή των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Μεταμόρφωσης στο Π.Δ. 

99/2017» συνολικού προϋπολογισμού 197.326,83€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαιούχο το Δήμο 

Μεταμόρφωσης. 

Η χρηματοδότηση της εν λόγω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 197.326,83€ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 197.326,83€ 
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ΤΜΗΜΑ 1 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ
. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΠΙΑΤΩΝ 

 

39713100-4 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1.800,00 

 

5.400,00 

 

1.296,00 

 

6.696,00 

2 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΑ 

ΡΟΥΧΩΝ 39713510-1 4 2 1 1 0 72,58 290,32 69,68 360,00 

3 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚ 

ΤΗ Σ (ΘΑΛΑΜΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΠΛΗ) 

3971110-0 1 1 0 0 0 2.320,00 2.320,00 556,80 2.876,80 

4 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΨΥΓΕΙΟ 

(ΘΑΛΑΜΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) 

3971110-0 1 0 0 1 0 1.600,00 1.600,00 384,00 1.984,00 

5 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 30190000-7 1 1 0 0 0 250,00 250,00 60,00 310,00 

6 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΚΟΥΠΑ 
39713430-6 3 1 1 1 0 220,00 660,00 158,40 818,40 

7 

ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

 

32552100-8 

 

6 

 

3 

 

2 

 

1 0 

 

50,00 

 

300,00 

 

72,00 

 

372,00 

8 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

 

32552100-8 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 0 

 

30,00 

 

150,00 

 

36,00 

 

186,00 

9 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 
39221100-8 3 1 1 1 0 360,00 1.080,00 259,20 1.339,20 

10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ 39221100-8 3 1 1 1 0 410,00 1.230,00 295,20 1.525,20 

11 
ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 39711211-1 2 0 1 1 0 371,00 742,00 178,08 920,08 

12 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ  39221100-8 6 2 2 2 0 85,00 510,00 122,40 632,40 

13 
ΖΥΓΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 42923110-6 1 0 1 0 0 185,00 185,00 44,40 229,40 

14 

ΜΙΞΕΡ-

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 

ΖΑΧΑΡ/ΣΤΙΚΗΣ 

 

39711211-1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 0 

 

1.100,00 

 

1.100,00 

 

264,00 

 

1.364,00 

15 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ 4 
ΕΣΤΙΕΣ & ΦΟΥΡΝΟ 

     
0 
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39711361-7 2 1 0 1 2.400,00 4.800,00 1.152,00 5.952,00 

16 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΣΤΙΦΤΗΣ 39221100-8 1 0 0 1 0 302,00 302,00 72,48 374,48 

17 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
ΚΑΛΑΘΙ ΠΙΑΤΩΝ 
50Χ50cm 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ 

 

39716000-4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

32,00 

 

96,00 

 

23,04 

 

119,04 

18 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ 

50 Χ50 cm 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 

 

 

39716000-4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

32,00 

 

 

96,00 

 

 

23,04 

 

 

119,04 

19 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
ΚΑΛΑΘΙ 
ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝ 
ΩΝ 50Χ50cm 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ 

 

39716000-4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 0 

 

32,00 

 

96,00 

 

23,04 

 

119,04 

ΣΥΝΟΛΟ 21.207,32 5.089,76 26.297,08 

 
 
 

ΤΗΜΜΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 
 

1 
Η/Υ (ΠΛΗΡΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ 
ΟΘΟΝΗ) 

30213000-5 
 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 700,00 2.800,00 672,00 3.472,00 

 

2 
ΕΠΩΝΥΜΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΘΟΝΕΣ 
Η/Υ 24” 

30231310-3 
4 1 1 1 1 130,00 520,00 124,80 644,80 

 

3 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΕΓΧΡΩΜΟ Α3/Α4 

30232110-8 
2 2 0 0 0 1.300,00 2.600,00 624,00 3.224,00  

4 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

- ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

30232110-8 
 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 500,00 1.000,00 240,00 1.240,00 
 

ΣΥΝΟΛΟ 6.920,00 1.660,80 8.580,80 

  

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ – ΓΩΝΙΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘ ΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 

ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 
(ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ) 

 

39161000-8 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

170,00 

 

170,00 

 

40,80 

 

210,80 
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2 
ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 
ΜΑΛΑΚΟ ΖΩΑΚΙ 

39161000-8 7 7 0 0 0 40,67 284,69 68,33 353,02 

3 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 
ΚΑΜΠΙΑ ΣΕΤ 

39161000-8 1 1 0 0 0 255,00 255,00 61,20 316,20 

ΣΥΝΟΛΟ 709,69 170,33 880,02 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 4 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΥΛΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ
. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ   
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 ΚΑΜΠΙΑ ΤΟΥΝΕΛ 37535200-9 2 0 0 2 0 196,00 392,00 94,08 486,08 

2 
ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 
ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 37535200-9 1 0 0 1 0 835,00 835,00 200,40 1.035,40 

3 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ 37535200-9 3 1 0 2 0 219,00 657,00 157,68 814,68 

4 
ΚΑΣΤΡΟ 
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

 

37535200-9 

 

2 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

410,00 

 

820,00 

 

196,80 

 

1.016,80 

5 
ΦΟΡΤΗΓΟ      

FOOD-TRUCK 
37535200-9 2 1 1 0 0 294,00 588,00 141,12 729,12 

6 ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΤΙ 37535200-9 2 1 0 1 9 699,00 1.398,00 335,52 1.733,52 

7 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΚΙ 
JUNIOR 37535200-9 2 0 0 2 0 59,00 118,00 28,32 146,32 

8 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ -
PLAYGROUND 
SYSTEMS 

37535200-9 1 1 0 0 0 4.990,00 4.990,00 1.197,60 6.187,60 

ΣΥΝΟΛΟ 9.798,00 2.351,52 12.149,52 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΠΙΠΛΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ
. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 ΓΡΑΦΕΙΑ 39121100-7 2 2 0 0 0 221,00 442,00 106,08 548,08 

2 
ΥΠΟΠΟΔΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39113700-4 4 4 0 0 0 47,00 188,00 45,12 233,12 





 

 

Σελίδα 55 

3 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 
(3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ) 

 

39130000-2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

135,00 

 

270,00 

 

64,80 

 

334,80 

4 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39111100-4 5 5 0 0 0 92,00 460,00 110,40 570,40 

5 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 
ΜΑΥΡΟΙ 

 

39130000-2 

 

7 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

59,00 

 

413,00 

 

99,12 

 

512,12 

6 
ΕΡΜΑΡΙΑ 
90Χ45Χ196 39141100-3 2 2 0 0 0 389,00 778,00 186,72 964,72 

ΣΥΝΟΛΟ 2.551,00 612,24 3.163,24 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ     
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1  ΣΕΛΤΕΔΑΚΙΑ 39510000-0 80 0 40 40 0 7,50 600,00 144,00 744,00 

2 
 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ 
 ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 39143110-0 12 0 6 6 0 29,90 358,80 86,11 444,91 

3  ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΑ 39510000-0 60 20 20 20 0 1,40 84,00 20,16 104,16 

4  ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 39510000-0 6 2 2 2 0 10,50 63,00 15,12 78,12 

5 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
 ΚΑΛΥΜΜΑ 
 ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 

 

39510000-0 

 

20 

 

0 

 

10 

 

10 

 

0 

 

9,50 

 

190,00 

 

45,60 

 

235,60 

6 
 ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΕ 
 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ 
 ΚΟΥΝΙΕΣ 

 

39510000-0 

 

50 

 

0 

 

20 

 

30 

 

0 

 

7,10 

 

355,00 

 

85,20 

 

440,20 

7 
ΠΕΤΣΕΤΕΣ   
ΣΩΜΑΤΟΣ 9510000-0 40 10 10 20 0 15,50 620,00 148,80 768,80 

8  ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΡΙΩΝ 39510000-0 120 40 40 40 0 2,20 264,00 63,36 327,36 

9  ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 39510000-0 120 40 40 40 0 1,50 180,00 43,20 223,20 

ΣΥΝΟΛΟ 2.714,80 651,55 3.366,35 

 
 

ΤΜΗΜΑ 7 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ      
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 
 ΚΟΥΤΑΛΙΑ    
ΜΕΓΑΛΑ 39221100-8 120 40 40 40 0 1,30 156,00 37,44 193,44 

2 ΚΟΥΤΑΛΙΑ     ΜΙΚΡΑ 39221100-8 100 20 50 30 0 0,90 90,00 21,60 111,60 

3  ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 39221100-8  60 20 20 20 0 1,30 78,00 18,72 96,72 
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4 ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΣΑΙΑ 39221100-8 120 40 40 40 0 2,70 324,00 77,76 401,76 

5 ΜΠΩΛ ΣΑΛΑΤΑΣ 39221100-8  60 20 20 20 0 2,70 162,00 38,88 200,88 

6 ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ 39221100-8 100 30 40 30 0 3,80 380,00 91,20 471,20 

7 ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ 39221100-8 120 20 60 40 0 3,50 420,00 100,80 520,80 

8 ΑΘΡΑΥΣΤΕΣ ΚΟΥΠΕΣ 39221100-8 150 50 50 50 0 3,40 510,00 122,40 632,40 

9 
ΔΙΣΚΟΣ 
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 39221100-8  30 10 10 10 0 6,90 207,00 49,68 256,68 

ΣΥΝΟΛΟ 2.327,00 558,48   2.885,48 

 
 

ΤΜΗΜΑ 8 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ      
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 
ΤΡΟΛΕΪ 
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

39315000-3 2 1 0 0 1 189,00 378,00 90,72 468,72 

2 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΝΟΥ 39161000-8 6 3 1 1 1 13,90 83,40 20,02 103,42 

3 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 39112000-0 12 4 4 4 0 29,90 358,80 86,11 444,91 

4 ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΚΑ 39161000-8 3 0 2 1 0 248,00 744,00 178,56 922,56 

5 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΡΚΟ 39143110-0 3 0 2 1 0 55,00 165,00 39,60 204,60 

6 
ΑΛΑΞΙΕΡΕΣ    
ΒΡΕΦΩΝ    
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

 

39161000-8 

 

3 

 

0 

 

3 

 

0 

 

0 

 

425,00 

 

1.275,00 

 

306,00 

 

1.581,00 

7 ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ 39161000-8 39 0 15 15 0 219,00 6.570,00 1.576,80 8.146,80 

8 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΚΟΥΝΙΕΣ 39143110-0 30 0 15 15 0 56,00 1.680,00 403,20 2.083,20 

9 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 39143110-0 40 0 20 20 0 49,00 1.960,00 470,40 2.430,40 

10 
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ – 
ΕΠΙΠΛΟ ΓΙΑ 
ΡΑΝΤΖΑ 

 

39161000-8 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

558,00 

 

558,00 

 

133,92 

 

691,92 

11 

ΜΠΑΡΕΣ 
ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 
ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ 
ΚΑΘΡΕΥΤΗ 

 

39161000-8 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

284,00 

 

568,00 

 

136,32 

 

704,32 

12 
ΚΥΨΕΛΗ ΤΡΟΛΕΪ 
30 ΘΕΣΕΩΝ 39161000-8 4 0 2 2 0 457,00 1.828,00 438,72 2.266,72 

13 
ΚΥΨΕΛΗ ΜΕ 12 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙΑ 39161000-8 1 0 1 0 0 495,00 495,00 118,80 613,80 

14 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 
ΜΠΕΜΠΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 

 

39161000-8 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

184,00 

 

368,00 

 

88,32 

 

456,32 

15 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΜΕ 
ΜΠΡΑΤΣΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 

 

39161000-8 

 

30 

 

0 

 

20 

 

10 

 

0 67,50 2.025,00 486,00 2.511,00 
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16 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ 
ΒΡΕΦΩΝ ΖΩΑΚΙΑ 

39161000 12 0 6 6 0 83,00 996,00 239,04 1.235,04 

17 ΡΑΝΤΖΟ ΥΠΝΟΥ  39161000 40 10 10 10 10 33,00 1.320,00 316,80 1.636,80 

18 
ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΑ 
ΓΙΑ ΡΑΝΤΖΟ  

39161000 20 5 5 5 5 6,90 138,00 33,12 171,12 

19 
ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΕΣ 
ΜΕ 8 ΛΕΚΑΝΕΣ 39161000-8 3 0 2 1 0 289,00 867,00 208,08 1.075,08 

20 
ΡΑΦΙΕΡΑ 
ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ 39161000-8 2 0 1 1 0 489,00    978,00 234,72 1.212,72 

21 
ΛΕΚΑΝΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 39161000-8 30 10 10 10 0 8,90 267,00 64,08 331,08 

ΣΥΝΟΛΟ 23.622,20 5.669,33 29.291,53 

 
 

ΤΜΗΜΑ 9 - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ        
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΡΑΜΜΕΝΗ 

39515100-6 200 m 
100 

m 
50 m 50m 0 m 34,00 6.800,00 1.632,00 8.432,00 

2 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΓΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ 

ΡΑΜΜΕΝΗ 

39515100-6 100 m 40 m 40 m 20 m 0 m 34,00 3.400,00 816,00 4.216,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10.200,00 2.448,00 12.648,00 

 
 

ΤΜΗΜΑ 10 - ΔΑΠΕΔΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0         
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ        
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ  
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α       
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 
ΔΑΠΕΔΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

37535200-9 240 m2 0  m2 0  m2 170 m2 70 m2 47,44 11.385,60 2.732,54 14.118,14 

ΣΥΝΟΛΟ 
11.385,60 2.732,54 14.118,14 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘ. ΑΞΙΑ Φ.Π.Α ΣΥΝ0ΛΟ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 91.435,61 21.944,55 113.380,16 
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Άρθρο 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές: 
 
ΤΜΗΜΑ 1 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ : 
 
1.Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων, απλό στη χρήση, εξαιρετικά λειτουργικό και ανθεκτικό στη συνεχή 

χρήση. κατάλληλο για όλους τους χώρους μαζικής εστίασης, με τα εξής χαρακτηριστικά : Καλάθι 500 χ 500 

mm, μεγάλο ωφέλιμο ύψος πόρτας, ισχυρή αντλία πλύσης IP 44, σταθερά μπεκ  πλύσης στο πάνω μέρος 

για πιο ισχυρό πλύσιμο,  ηλεκτρομηχανικό κύκλωμα, διπλό τοίχωμα πόρτας, υδραυλική αντλία 

στεγνωτικού, ανοξείδωτα μπεκ, θερμόμετρο μπόιλερ, καθώς και τις κάτωθι ιδιότητες: Διαστάσεις 580 χ 
600 χ 850 mm περίπου, ωφέλιμο ύψος τουλάχιστον 350mm, καλάθια/ώρα τουλάχιστον 28 ποτήρια/ώρα 

τουλάχιστον 1100, πιάτα/ώρα τουλάχιστον 500, χωρητικότητα κάδου 35 Lt , χωρητικότητα μπόιλερ 6 Lt 

Μέγιστη ισχύς 3.6Kw / 6.6 Kw 220 - 240 V 1 ~ N 50/60 Hz ,380 - 415 V 3 ~ N 50/60Hz Επιλογή Υπηρεσίας 

για τριφασική  ή  μονοφασική τροφοδοσία ρεύματος. Το πλυντήριο να διαθέτει αντλία αδειάσματος. 
2.Ηλεκτρικό σίδερο ρούχων, ,ατμού, με αυτοκαθαριζόμενη πλάκα, εύκολο γέμισμα  νερού, εύκολος 

καθαρισμός αλάτων, λειτουργία σπρέι. Ισχύς 3.000 WATT. 
3.Επαγγελματικός ψυγειοκαταψύκτης (θάλαμος συντήρησης ντουλάπα διπλή) Κατασκευασμένος 

εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα. Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm 

στο σώμα και 8 cm στο πάτο. Πάτος με υγειονομικές γωνίες. Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ’ 

ύψος. Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια. Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα. Τερματικός διακόπτης που 
σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας. Φρέον οικολογικό. Τοποθέτηση 

σωλήνα για τσιγκέλια. Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης. Xωρητικότητα (Lt.) 1232. 

Θερμοκρασία (℃) -1 έως +10. Πόρτες 2. Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm.67 x 167,5. Σχάρες λευκές 

(Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.) 6/60,5×60,5. Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.) 4 / 10 -13. Ηλεκτρική τάση 

/ Συχνότητα (V/Hz 220 – 240 / 50). Ισχύς (W)  650. Συμπιεστής (HP) 1/2, Τύπος ψύξης Βεβιασμένη. 

Απόψυξη Αυτόματη. Θερμοστάτης Ψηφιακός. Ψυκτικό υγρό R 290.  

4. Επαγγελματικό ψυγείο (θάλαμος συντήρησης) Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.  Μόνωση 
με οικολογική πολυουρεθάνη τουλάχιστον πάχους 5 cm . Πάτος με υγειονομικές γωνίες. Πόρτες με 
αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°. Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα. Σχάρες  πλαστικοποιημένες 
ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος. Οδηγούς inox για GN . Φρέον οικολογικό.  Διαστάσεις  185 x 70 x 85 cm. 
Χωρητικότητα (Lt.) 510. Θερμοκρασία ) 0 έως -18 . Πόρτες 2. Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm 52 x 67. 
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)  2/ 67,5 x 49,5 . Πόδια / Ρόδες (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)  4 / 
10 – 13. Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)  220 – 240 / 50 Ισχύς (W) 450 .  Συμπιεστής (HP) ½. Τύπος 
ψύξης Βεβιασμένη.  Απόψυξη Αυτόματη. Θερμοστάτης  Ψηφιακός. Ψυκτικό υγρό r 290. 
5.Καταστροφέας εγγράφων  Διαθέτει κάδο 20 λίτρων και καταστρέφει ταυτόχρονα 11 φύλλα μεγέθους 

Α4, συνδετήρες, σύρματα και πιστωτικές. Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  Κατασκευαστής: REXEL, Τύπος Κοπής: 

Cross cut . Μέγεθος: A4.  Ταυτόχρονη  Κοπή Φύλλων: 11 (80gsm), 12 (70gsm).  Μέγεθος Αποκόμματος: 4 x 

35mm.. Καταστρέφει Επίσης: Συνδετήρες, σύρματα και πιστωτικές κάρτες . Χωρητικότητα Κάδου: 20 λίτρα 

(300 sheets) . Ταχύτητα Κοπής: 1,6m/min . Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία (60 

DbA), Επίπεδο ασφαλείας: S3 . Διαστάσεις: 481 (Y) x 270 (Π) x 460 (B) mm.  Βάρος: 8,6 kg3. 
6.Επαγγελματική  ηλεκτρική σκούπα. Απορροφητική,• Προηγμένες λειτουργίες σε ένα μοναδικό 

συνδυασμό.• Βιώσιμη κατασκευή υψηλής απόδοσης. • Τεχνολογία TASKI εξαιρετικά αθόρυβης 

λειτουργίας. • Σχεδιασμό και λειτουργία σύμφωνα με τις βέλτιστες λειτουργικές πρακτικές . A+ Ενεργειακή 

κλάση. Χωρητικότητα κάδου 13 l  .Ακτίνα εργασίας 16 m. Τύπος σακούλας (fleece/χάρτινη) Και τις δύο. 

Μήκος καλωδίου 12.5 m .Ονομαστική κατανάλωση 585 W. Μήκος σωλήνα2.2m. Τάση 220/240V. Βάρος 

μηχανής (με καλώδιο) 7.7 kg  .Πλάτος εργαλείου δαπέδου 280 mm. Επίπεδο πίεσης θορύβου (ECO) 50 

dB(A) .Διαστάσεις: 426 x 313 x 388 mm. Επίπεδο πίεσης θορύβου 53 dB(A) .Κλάση ηλεκτρικής προστασίας 

Class II. Επίπεδο ισχύος θορύβου (ECO) 63 dB .Επιλογή φίλτρου Hepa Ναι. Επίπεδο ισχύος θορύβου 66 dB 

.Εγκρίσεις Tuv/SEV/CE.    Απορρόφηση 17.41 kPa .Μέγιστη ροή αέρα 33 l/sec .Στάδια φιλτραρίσματος 3.  
7.Συσκευή  ασύρματου τηλεφώνου .  Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο DECT GAP .  Τηλεφωνικός κατάλογος 

50 ονομάτων και αριθμών.  Οικονομική λειτουργία (ECO), η οποία μειώνει την εκπεμπόμενη ισχύ και την 

κατανάλωση ενέργειας.  Οθόνη υψηλής φωτεινότητας.  Σίγασε μικροφώνου.  Ανοιχτή ακρόαση .  

Αναγνώριση κλήσης και στην αναμονή .  Αναγνώριση κλήσης / Αναμονή κλήσης.  Λίστα αναγνώρισης 

κλήσεων 20 ονομάτων και αριθμών .  5  μονοφωνικές μελωδίες κουδουνίσματος .  Μνήμη επανάκλησης 

10 αριθμών .  Χρόνος ομιλίας έως 10 ώρες / Χρόνος αναμονής έως 200 ώρες. Τηλεφωνητής    2 εξερχόμενα 
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μηνύματα - απάντηση και εγγραφή / απάντηση μόνο .  Συνολικός χρόνος ψηφιακής εγγραφής - έως και 12 

λεπτά . Ένδειξη στην οθόνη .  Εσωτερικές κλήσης . Μνήμη μηνυμάτων .  Ένδειξη μηνύματος - 1 x κόκκινο 

LED.  Ένδειξη σε πλήρης μνήμη.  Ιδιωτική αναπαραγωγή μέσω του ακουστικού.  Καθυστέρηση ήχου - 3-8, 

εξοικονόμηση χρόνου.  Απομακρυσμένη πρόσβαση.  
8.Συσκευή  σταθερού (ενσύρματου) τηλεφώνου. Ενσύρματο σταθερό τηλέφωνο με μεγάλη οθόνη. 

Διαθέτει λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, 10 μνήμες γρήγορης κλήσης, αναμονή κλήσης και αποθηκεύει τις 

30 τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από 24 ήχους κλήσης. Στην μεγάλη 

οθόνη μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα. -Καλωδιακό σταθερό τηλέφωνο. -Μεγάλο Display 

με εικόνες για ώρα / ημερομηνία. -Hands-free μεγάφωνο. 10 πλήκτρα μνήμης έμμεσης κλήσης  -
Αναγνώρισης κλήσης. -24 μελωδίες κλήσης.-Επανάκληση  τελευταίας κλήσης.  Χρώμα: Μαύρο.  Βάρος Με 

Συσκευασία:0.68 kg.  Διαστάσεις Συσκευασίας: 21,4 x 6 x 21,5 cm.  
9.Επαγγελματική τοστιέρα. Τοστιέρα διπλή με διαστάσεις εξωτερικές περίπου 450x300x235.Ισχύς 3200W 

/ 230V.Θερμοστάτης 50-300 oC .Επιφάνεια ψήσεως από μαντέμι. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας . 

Αποσπώμενο συρτάρι/ λιποσυλλέκτης  .Ραβδωτή πάνω/ κάτω. 

10.Επαγγελματικός  αποχυμωτής,  Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης «Slow Juicer» 250W, 26x17.5x54.5cm. 

Ιδανικός για φρέσκους χυμούς. Κατάλληλος για μαλακά φρούτα (blueberries, raspberries, φράουλες, κ.ά), 

σκληρά (παντζάρια, γογγύλια, τζίντζερ, κ.ά) και λαχανικά (κουνουπίδι, σπανάκι, κ.ά). Σε σύγκριση με τους  

παραδοσιακούς αποχυμωτές, ο αποχυμωτής αργής σύνθλιψης βγάζει πολύ περισσότερο χυμό. Ο πολτός 

που μένει είναι σχεδόν στεγνός. Αυτό αποδεικνύει  πόσο αποτελεσματικός είναι. Η μέθοδος συμπίεσης 
του αποχυμωτή είναι παρόμοια με την βιομηχανική μέθοδο (μηχανική εν ψυχρώ πίεση). Αριθμός 

στροφών: 45 rpm. Αντίστροφη λειτουργία για να ξεμπλοκάρει ο έλικας. Το δυνατό επαγωγικό μοτέρ 

εγγυάται τη μεγάλη δύναμη και αντοχή του αποχυμωτή. Αθόρυβη λειτουργία 65 db. Μαγνητικός 

μηχανισμός προστασίας αποτρέπει την έναρξη λειτουργίας εάν η κεφαλή δεν βρίσκεται ακριβώς στη θέση 

της. Δυνατότητα διαρκούς λειτουργίας για 20 λεπτά. Μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας 8,3 cm (για μήλα, 

αχλάδια, γογγύλια, κ.ά.) που όμως αποτρέπει την είσοδο τους χεριού. Μικρή είσοδος τροφοδοσίας 4,2 cm 

με μοχλό πίεσης για μακριά λαχανικά (καρότα, πράσα, κ.ά.). Στόμιο χυμού με πρακτικό καπάκι που 

σφραγίζει. Εσωτερικό σουρωτήρι από AISI 304 ατσάλι. Έλικας, πλαίσιο και εξαρτήματα σουρωτηριού από 

TRITAN - BPA free. Περίβλημα με πρακτική λαβή από αλουμίνιο και πλαστικό. Δύο δοχεία από PC για τον 

πολτό και τον χυμό, 85 cl το καθένα. Βούρτσα καθαρισμού με nylon τρίχα. Βάρος: 6,2 kgr.  
11.Ραβδομπλέντερ  επαγγελματικό.  Μίξερ Χειρός με άξονα 16cm + αυγοδάρτη 18.5cm, 1 έως 4 Lt, 

ρυθμιζόμενη ταχύτητα, Ισχύς : 220W. Μαχαίρι : 2 λεπίδων. Ταχύτητα : 3000 έως 13000 rpm . Καμπάνα : 

φ5.5cm. Διαστάσεις : φ7x39.5cm . Βάρος : 1Kgr.  

12.Βραστήρας νερού  - ζεστών ροφημάτων μονού  τοιχώματος  χωρητικότητας  1,7lt   και άνω , Μονό 

τοίχωμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Ιδανικοί για  βραστό νερό. Χρόνος βρασμού +/- 50 min, Μέγιστη 

θερμοκρασία 94-99οC. Με προστασία κατά του βρασμού χωρίς νερό. Βάρος συσκευασίας:  4kg. 

Διαστάσεις συσκευασίας: 32x32x50cm . Διαστάσεις Ø 366x221mm & ύψος 474mm. Ισχύς 2200W/230V.  
13.Ζυγαριά πάγκου ηλεκτρονική. Ζυγιστική ικανότητα 60 kg με υποδιαίρεση 5 gr. Γρήγορη απόκριση με 

ακριβή ζύγιση . Να λειτουργεί με ρεύμα 220 Volt  AC ή με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) με λευκό back light.Να διαθέτει ανοξείδωτο τάσι και 
ενδείκτη. Να είναι μεγάλης αντοχής  με προστασία από υπερφορτώσεις και κρούσεις. Διαστάσεις τασιού 

περίπου  300 Χ 350 mm.  
14.Μίξερ-ζυμωτήριο ζαχαροπλαστικής.  Aπλό  στη χρήση, εξαιρετικά λειτουργικό και ανθεκτικό στη 

συνεχή χρήση. Κατάλληλο για όλους τους χώρους μαζικής εστίασης, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : 

Βαρέως τύπου επαγγελματικής σειράς. Με 3 εξαρτήματα ανάδευσης. Κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Σασμάν 3 ταχυτήτων 148/244/480 στρ. Μοχλούς κλειδώματος κάδου ασφαλείας Θερμική ασφάλεια. 

Αποσπώμενο ανοξείδωτο κάδο. Έχει εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή. Ισχυροί ηλεκτροκινητήρες 

τουλάχιστον 0,60 HP  220v.Διαστάσεις 380χ420χ630 mm.Βάρος περίπου 50 κιλά.  
15.Ηλεκτρική κουζίνα με 4 εστίες και φούρνο (επαγγελματική).  Επαγγελματική  ηλεκτρική κουζίνα με 4 
εστίες 30x30cm και φούρνο. Διαθέτει ένα συρτάρι περισυλλογής για ευκολότερο καθαρισμό και φούρνο 

με ράφι στη μέση. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη κατασκευή με επιφάνειες σκευών από μαντέμι. 

Χωρητικότητα φούρνου: 2x (54x68x13) cm. Ισχύς φούρνου: 5600W. Συνολική ισχύς: 17600W. 

Διαστάσεις: 89x86x87.5 cm  περίπου.  

16.Ηλεκτρικός στίφτης. Ηλεκτρικός Στίφτης Εσπεριδοειδών. Επαγγελματικός 180W .Κατασκευάζεται από 

υλικό ανθεκτικό στη σκουριά. Με δοχείο στυψίματος από ανοξείδωτο ατσάλι. Συμπεριλαμβάνονται 3 
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εναλλάξιμοι κώνοι από ABS . για μικρά και μεγάλα εσπεριδοειδή. Σουρωτήρι από ABS. Ταχύτητα 1.500 

rpm. Λειτουργεί χειροκίνητα με τη βοήθεια διακόπτη on/off. Συμπεριλαμβάνεται κάλυμμα από PC για 

προστασία από το πιτσίλισμα. Όλα τα στοιχεία, εκτός από το σώμα, είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο 

πλυντήριο πιάτων. Διαστάσεις: 31x21x33cm περίπου .230V AC-50Hz, 180.  

17.Καλάθι πιάτων  για επαγγελματικό πλυντήριο  πιάτων  50x50x10cm Διαστάσεις: 50x50x10cm πλάτος 

x βάθος x ύψος. . Υλικό Πολυπροπυλένιο.  
18.Καλάθι ποτηριών για επαγγελματικό πλυντήριο  πιάτων  50x50x10cm Διαστάσεις: 50x50x10cm 

πλάτος x βάθος x ύψος. . Υλικό Πολυπροπυλένιο.  
19.Καλάθι μαχαιροπήρουνων για επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων  50x50x10cm Διαστάσεις: 
50x50x10cm πλάτος x βάθος x ύψος. . Υλικό Πολυπροπυλένιο. 
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ: 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Microtower ΝΑΙ 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο  

Το προτεινόμενο σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα που συνθέτουν 

το σύστημα του υπολογιστή προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που 

αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου είναι συσκευασμένα. Η 

κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με 

πιστοποίηση ISO 9001 

ΝΑΙ 

Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR 8.0, EPEAT ΝΑΙ 

MOTHERBOARD 

Intel Q470 Chipset ή καλύτερο ΝΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 

Intel i7 10th Generation η νεότερος ΝΑΙ 

Αριθμός Επεξεργαστών ≥ 1 

Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 8 

Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 16 

Συχνότητα λειτουργίας (Βασική) ≥ 2,9GHz 

Cache Επεξεργαστή ≥ 16 MB 

ΜΝΗΜΗ 

DIMM slots ≥ 2 

Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ≥ 16GB 

Μέγιστη Υποστηριζόμενη μνήμη (Gb) ≥ 64GB 

Tαχύτητα μνήμης ≥ 2933 MHz 

Tεχνολογία μνήμης DDR4 ή ανώτερο ΝΑΙ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 

Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων ≥ 1 

Χωρητικότητα δίσκου ≥ 512GB 

Τεχνολογία δίσκου SSD NVMe 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ / ΠΟΝΤΙΚΙ 

Τύπος QWERTY NAI 

Σύνδεση USB NAI 

Οπτικό ποντίκι με τροχό κύλισης ΝΑΙ 





 

 

Σελίδα 61 

Σύνδεση USB NAI 

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Θύρες USB 3.1 Gen1 ≥ 3 

Θύρες USB 3.1 Gen2 ≥ 2 

Θύρες USB 2.0 ≥ 4 

Θύρα HDMI 1.4 ≥ 1 

Θύρα HDMI 12.0 ≥ 1 

Θύρα Display Port ≥ 1 

Θύρες δικτύου Ethernet RJ-45, 10/100/1000 ≥ 1 

Universal υποδοχή ήχου, σύνθετη υποδοχή μικροφώνου/ακουστικών ΝΑΙ 

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

Ενσωματωμένη στον επεξεργαστή (οn-board) ΝΑΙ 

Μέγιστη ανάλυση ≥ 4096x2304 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 

Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 260 W 

Ενεργειακή απόδοση τροφοδοτικού ≥ 92% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Microsoft Windows 10 Pro 64-bit ή νεότερη έκδοση ΝΑΙ 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον 

κατασκευαστή.  
≥ 5 χρόνια 

 

Επώνυμες επίπεδες οθόνες Led, 24”  

Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Μέγεθος προβολής διαγωνίως 23,8 inch 

Τεχνολογία Panel In-Plane Switching (IPS)  NAI 

Αντιθαμβωτική επίστρωση ΝΑΙ 

Aspect Ratio 16:9 

Resolution ≥1920x1080 

Pixel pitch ≤0,275 mm x 0,275 mm 

View Angle (H / V) ≥178 / 178 

Pixel Response Time ≤8 ms 

Contrast Ratio ≥1000:1 

Brightness ≥250 nits 

Tilt and Height Adjustable ΝΑΙ 

Supports VESA mount (100mm) ΝΑΙ 

Ενσωματωμένα ηχεία τουλάχιστον 2Χ1W ΝΑΙ 

Ports 
θύρα HDMI έκδοση 1.4 

θύρα VGA  
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα από τον κατασκευαστή.  
≥ 3 έτη 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ENERGY STAR ΝΑΙ 

TCO ΝΑΙ 
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ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Α3/Α4 

Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser 

Τύπος Εκτύπωσης Εγχρωμη 

Μέγεθος Χαρτιού A3 /Α4 

Αριθμός Μελανιών 4 

Ταχύτητα Εκτύπωσης (Mono) Τουλάχιστον 20 σελ/λεπτό 

Ταχύτητα Εκτύπωσης (Color) Τουλάχιστον 20 σελ/λεπτό 

Ανάλυση Εκτύπωσης 
Τουλάχιστον 600x600 dpi  

ImageRET 3600 

Συνδεσιμότητα 
USB 2.0  

Ethernet 

Οθόνη LCD 
Μονόχρωμη  

Τουλάχιστον 2 Γραμμών 

Τροφοδοσία Χαρτιού 
Τουλάχιστον Δίσκος 100 Φύλλων  

Τουλάχιστον Δίσκος 250 Φύλλων 

Μνήμη Τουλάχιστον 192 MB 

Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη 

Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών Τουλάχιστον 5000 

Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών Τουλάχιστον 75000 

Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος 

 
 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser 

Υποστηριζόμενες Λειτουργίες 
Εκτύπωση  

Αντιγραφή/Σάρωση 

Τύπος Εκτύπωσης Ασπρόμαυρη 

Μέγεθος Χαρτιού A4 

Αριθμός Μελανιών 1 

Ταχύτητα Εκτύπωσης (Mono) Τουλάχιστον 40 σελ/λεπτό 

Ανάλυση Εκτύπωσης Τουλάχιστον 1200x1200 dpi 

Συνδεσιμότητα 
Τουλάχιστον USB 2.0  

Ethernet 

Οθόνη LCD 
Έγχρωμη  

Touch Τουλάχιστον 8" 

Τροφοδοσία Χαρτιού Δίσκος Τουλάχιστον 250 Φύλλων 
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Αυτόματος Τροφοδότης Scanner Με Αυτόματο Τροφοδότη 

Αυτόματος Τροφοδότης 
Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF) Τουλάχιστον 50 

Φύλλων 

Μνήμη Τουλάχιστον 512 MB 

Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη 

Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος 

Εργασιών 
Τουλάχιστον 5000 

Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών Τουλάχιστον 80000 

Ανάλυση Σαρωτή Τουλάχιστον 600 dpi 

Ταχύτητα Αντιγραφής (mono) Τουλάχιστον 37 σελ/λεπτό 

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά 
Ενσωματωμένο Πληκτρολόγιο  

Εξάρτημα Συρραφής/Στοιβαξης Σελίδων  

Postscript 

Ταχύτητα Σάρωσης (mono) Τουλάχιστον 6 σελ/λεπτό 

Ταχύτητα Σάρωσης (color) Τουλάχιστον 11 σελ/λεπτό 

Εγγύηση Τουλάχιστον 1 Έτος 

 
 
ΤΜΗΜΑ 3 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ- ΓΩΝΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 
 

1. Τραπέζι οικοδομικού υλικού (Μαργαρίτα). Ο πεντάγωνος σκελετός του είναι κατασκευασμένος από 

ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια 

έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. Το τραπέζι έχει πέντε πόδια για μεγαλύτερη σταθερότητα και όχι 

τέσσερα. Το καπάκι που έχει σχήμα μαργαρίτας με 5 πέταλα, είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο 

M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση φορμάικας. Δυνατότητα επιλογής χρώματος φορμάικας από χρωματολόγιο 25 

χρωμάτων. Στο κέντρο της επιφάνειας εργασίας υπάρχει τοποθετημένη λεκάνη στρόγγυλης διατομής σε 

χρώμα κίτρινο. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα 

για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για 
τα παιδιά. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την 

προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. Διαστάσεις: 105Χ105Χ56 εκ. ύψος Το τραπέζι είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1:2014 και EN 71-2:2011 A1:2014 και EN 71-3:2013 A1:2014. 
2. Κάθισμα κυλινδρικό μαλακό ζωάκι. Άνετα καθίσματα με τη μορφή φιλικών ζώων (κοτοπουλάκι, 

γουρουνάκι, αγελάδα, βατραχάκι, γατάκι) θα χαροποιούν κάθε δωμάτιο και θα του δίνουν μια εξαιρετικά 

φιλική εμφάνιση. Τα καθίσματα καλύπτονται με ευχάριστο, ανθεκτικό και εύκολο στην καθαρισμό PVC 

ύφασμα. Διαστάσεις: 35 x 30 εκατοστά.  
3. Καθίσματα κυλινδράκια  κάμπια σετ. Άνετα καθίσματα με τη μορφή κάμπιας θα χαροποιούν κάθε 

δωμάτιο και θα του δίνουν μια εξαιρετικά φιλική εμφάνιση. Τα καθίσματα καλύπτονται με ευχάριστο, 
ανθεκτικό και εύκολο στην καθαρισμό PVC ύφασμα. Σετ 7 κυλινδράκια. Διαστάσεις: 35 x 30 εκατοστά το 

κάθε ένα. 
 
ΤΜΗΜΑ 4 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΥΛΗΣ: 
 
1. Κάμπια τούνελ. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης 

αντοχής. Αποτελείται από τέσσερα κομμάτια, το κεφάλι και την ουρά. Τα φωτεινά του χρώματα είναι 

ανθεκτικά στο ηλιακό φως και την θερμοκρασία. Ιδανικό για εξωτερικό χώρο. Εύκολο στην 

συναρμολόγηση. Διαστάσεις: 217 x 100 x 108 εκατοστά.  
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2. Σπιτάκι-μανιτάρι με τσουλήθρα  Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας 

και απεριόριστης αντοχής, κατάλληλο για εξωτερικό χώρο και ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. 

Διαστάσεις: 260Χ220Χ170 εκ.  
3. Τσουλήθρα αυτοκινητάκι. Διθέσιο αυτοκίνητο με αποθηκευτικό χώρο. Κατασκευασμένο από 

ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Ασφαλής και αντιολισθητική 

επιφάνεια. Περιλαμβάνει τσουλήθρα. Τα φωτεινά του χρώματα είναι ανθεκτικά στο ηλιακό φως και την 

θερμοκρασία. Εύκολο στην συναρμολόγηση. Διαστάσεις: 233 x 68 x 91 εκατοστά.  
4. Κάστρο παιδότοπος με τσουλήθρα. Στιβαρή κατασκευή. Κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό 

εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Ιδανικό κάστρο για μικρούς Βασιλιάδες και Βασίλισσες. Με 
ρεαλιστικούς τοίχους κάστρου, ακροπύργιο, πλατφόρμα και κρυφή τσουλήθρα. Διαστάσεις: 147 x 127 x 

131 εκατοστά.  

5. Φορτηγό -  Food  truck. Πολύ διασκεδαστικός συνδυασμός παιχνιδιού κουζίνας και οχήματος, όλα σε 

ένα. Περιλαμβάνονται 20 αξεσουάρ: δίσκος για προετοιμασία και σερβίρισμα φαγητού, μετρητά, φούρνος 

με πόρτα εργασίας και αξεσουάρ τροφίμων παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων παγωτού, cupcakes… και 

πολλά άλλα. Ανθεκτικό, εύκολο στη συναρμολόγηση και με σύστημα Anti-UV. Διαστάσεις: 127 x 85,2 x 

129εκ. Ηλικία: 2  

6. Κάστρο-παλάτι. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης 

αντοχής. Διαθέτει ρεαλιστικούς τοίχους κάστρου, ανοιγόμενη πόρτα και παράθυρα σε χρώματα ροζ, μωβ 

και σιέλ. Τα φωτεινά του χρώματα είναι ανθεκτικά στο ηλιακό φως και την θερμοκρασία. Εύκολο στην 
συναρμολόγηση. Διαστάσεις: 147 x 198 x 250 εκατοστά.  
7. Τσουληθράκι Junior. Περιλαμβάνεται: ρόπαλο, μπέιζμπολ, μπασκέτα, δεμένο μπαλάκι μπέιζμπολ, 

μπάλα μπάσκετ. Κάθε αθλητικό εξάρτημα έχει δικό του χώρο αποθήκευσης. Διαστάσεις: 73,5 x 68,5 x 

39cm.  

8. Κέντρο παιδικής χαράς - playground systems. Συγκρότημα παιδικής χαράς. Κατασκευασμένο από πολύ 

ανθεκτικό πλαστικό υλικό βαρέως τύπου. Αποτελείται από ένα σπιτάκι το οποίο βρίσκεται σε ένα επίπεδο 

και στηρίζεται σε κολώνες στήριξης από γαλβανιζέ ατσάλι με πλαστική επικάλυψη εξωτερικά – 

πασσάλους. Διαθέτει 6 παταράκια σε 5 διαφορετικά ύψη, μια σκάλα με πλαϊνά ασφαλείας και δύο 

τσουλήθρες. Στο ανέβασμα της σκάλας, η είσοδος είναι μορφοποιημένη σε ζωάκι και διαθέτει τρίλιζα στο 

πλάι. Πλαστικά μέρη με προστασία UV, αντιστατικά και αντιολισθητικά. Διαστάσεις:5,5 x 4,7 x 3,6 μέτρα. 
Ζώνη ασφαλείας: 9,2 x 8,3 μέτρα. Hλικίες: 2 - 12. Χωρητικότητα: 9 παιδιά 

 

ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΠΙΠΛΑ: 
 
1. Γραφείο. H επιφάνεια του γραφείου είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα, επενδεδυμένη με 

αντιγδαρτική μελαμίνη πάχους 25 χιλιοστών άριστης ποιότητας. Οι πλαϊνές επιφάνειες στήριξης του 

γραφείου είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 25 χιλιοστών. 

Διαθέσιμα χρώματα: Κερασιά, Οξιά, Σφένδαμος, Γκρι. Διαστάσεις: 120 x 60 x 72 εκατοστά.  
2. Υποπόδιο γραφείου. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και 

απεριόριστης αντοχής. Ρύθμιση ύψους σε δύο σημεία. Η βάση μετακινείται με τα πόδια ώστε να μη 
μένουν στάσιμα για πολλή ώρα και βοηθάει στην κυκλοφορία του αίματος μέχρι και τα δάκτυλα.  
3. Συρταριέρα τροχήλατη. Κατασκευασμένη από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης και PVC περιμετρικά. 

Διαθέτει τρία συρτάρια. Πάχος επιφάνειας γραφείου: 25 χιλιοστά. Πάχος ποδιών: 25 χιλιοστά. Πάχος 

ποδιάς: 18 χιλιοστά. Διαθέσιμα χρώματα: Κερασιά, Οξιά, Σφένδαμος, Γκρι. Διαστάσεις: 84 x 58 x 59 

εκατοστά. 
4. Καρέκλα γραφείου  Ρύθμιση ύψους του καθίσματος με έμβολο αερίου. Πλάτη μεσαίου ύψους με 

μηχανισμό ρύθμισης ύψους και γωνίας σε διάφορες θέσεις. 
5. Καλόγηρος  μαύρος μεταλλικός. Κατασκευασμένος από χρώμιο. Ύψος: 175 εκατοστά. 
6. Ερμάριο 90 Χ 45 Χ196 cm. Σκελετός κατασκευασμένος από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης 18 
χιλιοστών σε χρώμα γκρι ανθρακί ή μεταλλικό ασημί. Στο κάτω μέρος έχει δύο πόρτες και επάνω είναι με 

ράφια. Διαθέτει ξύλινες πόρτες. Πάχος πλαϊνών και ραφιών: 18 χιλιοστά. Πάχος πλάτης: 10 χιλιοστά. 

Πόρτες μελαμίνης: 18 χιλιοστά. Διαθέσιμα χρώματα: Κερασιά, Οξιά, Σφένδαμος, Γκρι. Διαστάσεις: 90 x 45 

x 196 εκατοστά. 
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ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ: 
 
1. Σελτεδάκι από λευκό πετσετέ αδιάβροχο ύφασμα. Με πιστοποίηση AEGIS (αντιμικροβιακή  

επεξεργασία). Διαστάσεις: 90 x 80 εκατοστά.  
2. Στρωματάκι αλλαγής βρεφών  Αδιάβροχη και μαλακή αλλαξέρα . Κατασκευασμένη από υλικό PVC  

χωρίς φθαλικό, ασφαλές για το δέρμα του μωρού. Τοποθετείται παντού. Διαστάσεις: 85 x 75 x 6 εκατοστα 
3. Ποτηρόπανο κουζίνας  βαμβακερό, διαστάσεις 50 x 70 εκατοστά. 
4. Τραπεζομάντηλο  100% polyester.. Διαστάσεις: 160 x 120 εκατοστά. 
5. Προστατευτικό κάλυμμα κρεβατιού. Κατασκευασμένο από λευκό πετσετέ αδιάβροχο ύφασμα, με 
λάστιχο ώστε να αγκαλιάζει ακριβώς το στρώμα. Με πιστοποίηση AEGIS (αντιμικροβιακή επεξεργασία). 

Διαστάσεις: 130 x 60 εκατοστά. 
6. Σεντόνι με λάστιχο για  κούνιες. Σεντόνι -για στρώμα 130Χ60 εκ. / 100% βαμβακερό. Σε διάφορα 

χρώματα. 
7. Πετσέτα σώματος. 100% βαμβακερή με ανάγλυφο ήλιο. Βάρος: 360 g/m2. Πλένεται στους 60 C. 

Διαθέσιμη σε 4 χρώματα. Διαστάσεις: 70 x 140 εκατοστά. 
8. Πετσέτα χεριών. 100% βαμβακερή με ανάγλυφο ήλιο. Βάρος: 360 g/m2. Πλένεται στους 60 C. 

Διαθέσιμη σε 4 χρώματα. Διαστάσεις: 30 x 50 εκατοστά.  
9. Πετσετάκι παιδικό. 100% βαμβακερό με ανάγλυφο ήλιο. Βάρος: 360 g/m2. Πλένεται στους 60 C. 

Διαθέσιμο σε 4 χρώματα. Διαστάσεις: 30 x 30 εκατοστά. 
 
ΤΜΗΜΑ 7 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 
 
1. Κουτάλι μεγάλο φαγητού.  Ανοξείδωτο Διατάσεις 19 εκατοστά.  
2. Κουτάλι μικρό φαγητού.   Ανοξείδωτο , Διατάσεις 14,5 εκατοστά.  
3. Πιρούνι μεγάλο φαγητού.  Ανοξείδωτο  , Διατάσεις 19 εκατοστά.  
4. Πιρούνι μεσαίο φαγητού.  Ανοξείδωτο  , Διατάσεις 18 εκατοστά.  
5. Μπώλ σαλάτας.  Σκεύος για καθημερινή χρήση από ειδικό άθραυστο υλικό, απολύτως υγιεινό που να  

αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα. Αναλλοίωτα χρώματα που δεν χαράζουν και δεν έχουν 

πόρους. Κατάλληλα για πλύσιμο σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων. Διαστάσεις 18 Χ 4,5 εκατοστά. 
6. Πιάτο ρηχό.  Σκεύος για καθημερινή χρήση από ειδικό άθραυστο υλικό, απολύτως υγιεινό που να  

αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα. Αναλλοίωτα χρώματα που δεν χαράζουν και δεν έχουν 

πόρους. Κατάλληλα για πλύσιμο σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων. Διαστάσεις 22,5 εκατοστά. 
7. Πιάτο βαθύ. Σκεύος για καθημερινή χρήση από ειδικό άθραυστο υλικό, απολύτως υγιεινό που να  

αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα. Αναλλοίωτα χρώματα που δεν χαράζουν και δεν έχουν 

πόρους. Κατάλληλα για πλύσιμο σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων. Διαστάσεις: διάμετρος  13 

εκατοστά, βάθος 48 χιλιοστά.  
8. Άθραυστη κούπα.  Σκεύος για καθημερινή χρήση από ειδικό άθραυστο υλικό, απολύτως υγιεινό που 

να  αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα. Αναλλοίωτα χρώματα που δεν χαράζουν και δεν 

έχουν πόρους. Κατάλληλα για πλύσιμο σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων.  
9. Δίσκος σερβιρίσματος Σκεύος για καθημερινή χρήση από ειδικό άθραυστο υλικό, απολύτως υγιεινό 

που να  αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα. Αναλλοίωτα χρώματα που δεν χαράζουν και 

δεν έχουν πόρους. Κατάλληλα για πλύσιμο σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων. Αντοχή -40 C έως 125 C. 
 
ΤΜΗΜΑ 8 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: 
 
1. Τρόλεϊ σερβιρίσματος ανοξείδωτο. Με τρία ράφια, Με ειδική επιφάνεια κάτω από τα ράφια για 

ελάττωση του θορύβου και στρόγγυλους προφυλακτήρες για προστασία από τα χτυπήματα. Διαστάσεις: 

91 x 59 x 93 εκατοστά. 
2. Πινακίδα μενού  Από μαλακό πλαστικό υλικό με δυνατότητα γραφής μαρκαδόρου και πλαισίου για το 

πρόγραμμα μενού. Διαστάσεις:38 x 68 εκατοστά.  
3. Καρέκλα κουζίνας  Πόδια χρωμίου, κάθισμα και  πλάτη πολυπροπυλενίου.  
4. Ξύλινο πάρκο Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. 

Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. 
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Ολόγυρα περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Όλα τα 

άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Διαστάσεις: 132 x 132 x 65 εκατοστά. 
5. Στρώμα για το πάρκο.  Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με 

ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώματα που εσείς θα επιλέξετε. Όλα τα καλύμματα βγαίνουν 

και πλένονται εύκολα. Διαστάσεις: 128 x 128 x 5 εκατοστά. 
6. Αλλαξιέρα βρεφών σταθερή.  Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης. Καθαρή 

επιφάνεια αλλαγής βρεφών: Τα στρώματα περιλαμβάνονται και βγαίνουν σε όλα τα χρώματα Ύψος 

πάγκου αλλαγής βρεφών: 95 εκατοστά Διαστάσεις: 105 x 75 x 114 εκατοστά. 
7. Ξύλινη κούνια. Κρεβάτι βρεφικό κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 
ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το 

περιβάλλον. Ολόγυρα περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις 

πλευρές. Το καγκελάκι στη μια πλευρά του ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος . Ο 

πάτος πάνω στον οποίο ακουμπά το στρώμα αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα 

(και όχι από νοβοπάν). Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα του είναι 

στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται. Διαστάσεις: 136 x 68 x 88 

εκατοστά. Το κρεβάτι είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 716-1:2008 A1-2013 

και EN 716-2:2008 A1-2013.  
8. Στρώμα για κούνια. Στρώμα για βρεφικό κρεβάτι  από αφρώδες υλικό Νο 3000 ο πυρήνας με 

κοκοφοίνικα αμφίπλευρα, ζακάρ ύφασμα εξωτερικά και αδιάβροχη επένδυση στα 2/3 της μιας πλευράς 
Διαστάσεις: 93Χ60Χ10 εκ. 
9. Στρώμα από δερματίνη. Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για να μην χάνει 

την φόρμα του. Επενδυμένο με δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής. Σε διάφορους χρωματισμούς  . 

Το κάλυμμα βγαίνει και πλένεται εύκολα. Διαστάσεις: 120 x 60 x 8 εκατοστά. 
10. Ιματιοθήκη-έπιπλο για ράντζα. Αποθηκευτικός χώρος για 12 ράντζα (Colori και Weplay) και 12 ράφια 

για τα παπλωματάκια και τα μαξιλαράκια των νηπίων. Διαστάσεις: 148,5 x 64 x 190 εκατοστά ύψος.  
11. Μπάρα βαδίσματος βρεφών με καθρέφτη . Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση 

οξιάς το πλαίσιο και από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας η μπάρα, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου ή χρωματιστή. Ο καθρέφτης είναι άθραυστος για την ασφάλεια των νηπίων. Όλα τα 

άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται 
είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις:120 x 75 εκατοστά. 
12. Κυψέλη- τρόλεϊ 30 θέσεων. Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Έχει 30 

θέσεις (24 ραφάκια και 6 κρεμαστάρια) για τα τσαντάκια των νηπίων. Κάθε θέση έχει ξύλινο διακριτικό 

σήμα (ζωάκι, αντικείμενο κ.λ.π) για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο τη θέση του. Το τρόλεϊ φέρει 4 ενισχυμένες 

ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για 

τα παιδιά. Διαστάσεις: 110Χ60Χ110 εκ. ύψος. 
13. Κυψέλη με 12 ντουλαπάκια. Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Έχει 12 θέσεις – 

ντουλαπάκια για τις τσάντες και τα αντικείμενα των νηπίων. Τα ντουλαπάκια αντί για πόμολο φέρουν 
στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με λουλούδι χαραγμένο πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα 

ακριβείας. Στο κάτω μέρος φέρει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών της και για 

την εύκολη μετακίνησή της. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και 

φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 86Χ40Χ121εκ. 
14. Τραπεζάκι μπεμπέ στρογγυλό. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 

ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. 

Το καπάκι που έχει σχήμα κυκλικό είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση 

φορμάικας για απεριόριστη αντοχή. Δυνατότητα επιλογής από χρωματολόγιο 25 χρωμάτων. Η σύνδεση 

του σκελετού με το καπάκι γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση 
στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα 

φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα 

βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 120 εκ. 

διάμετρος και 56 εκ. ύψος Όλα τα τραπέζια μας είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 71-

1:2014, EN-2:2011 A1:2014, EN 71-3:2013 A1:2014 και συνοδεύονται από έκθεση δοκιμών. 
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15. Καρεκλάκι με μπράτσα χρωματιστό. Κατασκευασμένο εξ΄ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς 

άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Το κάθισμα είναι ανατομικό και 

αποτελείται από πέντε πήχεις μορσαριστές και όχι καρφωτές. Η πλάτη είναι επίσης ανατομική και 

αποτελείται από δύο πήχεις. Το καρεκλάκι φέρει δύο μπράτσα μορσαριστά για το ασφαλέστερο κάθισμα 

των προνηπίων. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του 

δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον.  Διαστάσεις : 37 x 38 x 58 εκατοστά. Ύψος καθίσματος: 30εκατοστά Κατασκευασμένο 

σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: EN 1728:2012 EN 1729-2:2012 A1:2015 EN 71-3:2013 A1:2014 
(Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών.) 
16. Καρεκλάκι βρεφών  ζωάκι. O σκελετός και το κάθισμα είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής 

οξιάς άριστης ποιότητας και η πλάτη και ο δίσκος από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς. Η πλάτη 

είναι χαραγμένη και μορφοποιημένη ζωάκι από ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Το κάθισμα είναι 

ανατομικό και αποτελείται από πέντε μορσαριστές, ξύλινες πήχεις. Στο μπροστινό μέρος φέρει υποπόδιο 

για πιο αναπαυτικό κάθισμα των βρεφών. Πάνω στα μπρατσάκια έχει ενσωματωμένο δίσκο. Έχει ζώνη 

ασφαλείας για μεγαλύτερη ασφάλεια. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεμένα 

και ακίνδυνα για τα βρέφη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και 

φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις εξωτερικές: 39 x 47 x 72 εκατοστά Ύψος καθίσματος: 30 εκατοστά. 
17. Ράντζο ύπνου. Μεταλλικός σκελετός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Έχει τη δυνατότητα να 
στοιβάζεται. Διαθέσιμο σε μπλε χρώμα. Ύψος έως την σωλήνα: 15 εκατοστά Διαστάσεις: 130 x 55 

εκατοστά. 
18. Ρόδες με φρένα για ράντζα. Ρόδες σετ για ράντζο. Σετ 4 τεμαχίων. Οι 2 με φρένο. Ταιριάζουν με το 

ράντζο . Χρώμα: μαύρο. 
19. Παιχνιδοθήκη με 8 λεκάνες. Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. 

Περιλαμβάνει 8 πλαστικές λεκάνες για την αποθήκευση παιχνιδιών. Οι λεκάνες είναι κατασκευασμένες 

από πλαστικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και 

ακίνδυνα για τα νήπια. Διαστάσεις: 74 x 44 x 84 εκατοστά ύψος. 
20. Ραφιέρα χαρτονοθήκη. Κατασκευασμένη από συνθετικό MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή την μετώπη στο πάνω μέρος. Περιλαμβάνει 14 ράφια, κατάλληλα 

για την αποθήκευση χαρτονιών. Όλα τα άκρα της είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 75 x 52 x 201 εκατοστά ύψος. 
21. Λεκάνες πλαστικές (Συλλογής παιχνιδιών ) Οι λεκάνες είναι τετράγωνες  κατασκευασμένες από 

πλαστικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα 

για τα νήπια. Σε διάφορα χρώματα:. Διαστάσεις: 38 x 38 x 16 εκατοστά. 

 

ΤΜΗΜΑ 9 - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

 
1. Κουρτίνα ραμμένη - τοποθετημένη από ύφασμα λονέτα με  παιδικές παραστάσεις , σύνθεση 80% 

βαμβάκι - 20% polyester. Παράδοση σιδερωμένη και σουρωμένη. Ήτοι προμήθεια, ραφή κουρτίνας με 

τρέσα και παράδοση σε πλήρη και άριστη  κατάσταση  σύμφωνα με τις τεχνικές  προδιαγραφές, ανοιγμένη 

σε τρέχον μέτρο. Περιλαμβάνονται όλα τα ραπτικά και τα γαντζάκια.  

2. Κουρτίνα ραμμένη - τοποθετημένη από ύφασμα λονέτα  για γραφεία και κουζίνες , σύνθεση 80% 

βαμβάκι - 20% polyester. Παράδοση σιδερωμένη και σουρωμένη. Ήτοι προμήθεια, ραφή κουρτίνας με 

τρέσα και παράδοση σε πλήρη και άριστη  κατάσταση  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη 

σε τρέχον μέτρο.  Περιλαμβάνονται όλα τα ραπτικά και τα γαντζάκια.   

 Η   παρούσα προμήθεια και τοποθέτηση των κουρτινών, κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι είναι οι ίδιες 
από την αρχή της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών. 

 

ΤΜΗΜΑ 10 - Δάπεδο ασφαλείας. 
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Το δάπεδο ασφάλειας θα είναι αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο, ικανό για την απορρόφηση των 

προσκρούσεων, των πτώσεων, των θορύβων και των κραδασμών, και πρόκειται να τοποθετηθεί στις 

περιοχές πτώσης στους αύλειους χώρους ώστε να καλύψει την ανάγκη προστασίας από τους 

τραυματισμούς, από τα χτυπήματα σε γωνίες και σκληρές επιφάνειες και από τους κίνδυνους ολίσθησης.  

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση, κατάλληλου ανά 

περίπτωση πάχους, θα αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων SBR από μεταχειρισμένα λάστιχα 

αυτοκινήτου και πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους περίπου 10 χιλ., θα αποτελείται από κόκκους 

ανακυκλωμένου – βαμμένου EPDM, το οποίο θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία έγχυσης χρώματος. Εν 

συνεχεία θα ακολουθεί η διαδικασία συγκόλλησης της στρώσης του SBR με τη στρώση του EPDM με κόλλα 
πολυουρεθάνης. Το χρώμα της τελικής στρώσης θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

μεταξύ πληθώρας αποχρώσεων.  

Η σύνδεση των πλακιδίων μεταξύ τους θα γίνεται με πλαστικούς πύρους. Οι συνδετικοί πύροι θα 

αποτρέπουν μετατοπίσεις ή αυθαίρετες μετακινήσεις, παραμορφώσεις και κύρτωση του δαπέδου. Τα 

πλακίδια θα είναι εύκολα στη διαμόρφωση, την κοπή και την τοποθέτηση σε σχήματα διαφόρων μορφών 

(πολυγωνικά, οβάλ κλπ) και όπου αυτό απαιτείται -π.χ. όταν δεν εγκιβωτίζεται το δάπεδο- θα 

τοποθετούνται ειδικά τεμάχια στις απολήξεις και στις γωνιές. 

Τα δάπεδα θα πρέπει να έχουν τέλεια εφαρμογή, να μην γλιστράνε όταν βρέχονται, να είναι 

εύχρηστα στη διατήρησή τους και εύκολα στον καθαρισμό τους, να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, με μεγάλη 

αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και σε φθορά λόγω τριβής, τόσο δομικά όσο και χρωματικά και να 

έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.  

Τα πλακίδια θα είναι τέλεια πορώδη, υδατοπερατά και θα στεγνώνουν γρήγορα. Η επάνω πλευρά θα 

είναι επίπεδη και η κάτω θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη κυματοειδής (π.χ. με τακουνάκια) για την 

απορροή των υδάτων, έτσι ώστε να επιτρέπεται η άριστη αποστράγγιση και να αποφεύγονται όλα τα 

προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά.  

Τα πλακίδια θα έχουν διαστάσεις 500Χ500 mm και επιφάνεια και πάχος ανάλογα το χώρο των 

Παιδικών ή Βρεφικών Σταθμών, και πιο συγκεκριμένα: 

1) 170,00 τ.μ στον 1ο Βρεφικό σταθμό του Δήμου Μεταμόρφωσης. 

2) 70,00 τ.μ στον 1ο Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 

 
Άρθρο 4ο : Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 

 τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

 τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» 

 τον Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με την 

παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-20008) «Αναδιοργάνωση της 
Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών . 
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 τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 τον Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

 τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 την 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»,  

 τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ  Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

¨Πρόγραµµα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις».  

 το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες." 

 τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 τις διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», 

του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», του Ν.4250/2014 

(ΦΕΚ Α΄/74), 

 τον Ν.4389/2016 (ΦΕΚ  Α΄/248) «Κύρωση  Κώδικα  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 τον Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 τον Ν. 4625/2019 (Α’ 135) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 

επείγουσες διατάξεις». 

 την 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», 

 τις 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 δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 
 
Άρθρο 5ο: Συμβατικά στοιχεία 
 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφοράς είναι:  

α. Η τεχνική και Οικονομική Προσφορά 

β. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

γ. Το τιμολόγιο  

δ. Η Τεχνική Περιγραφή   

ε. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 6ο: Τρόπος Ανάθεσης 
 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με βάση τον Ν.4412/2016. 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

την τιμή.  

 

Άρθρο 7ο: Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης 
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Η παράδοση τους θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, ανάλογα με τις οδηγίες της υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα: 

 Στον 1ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 Στον 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 Στον 1ο Βρεφικό Σταθμό Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 Στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/16, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί 

να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  
Οπωσδήποτε πάντως, οι συμβάσεις τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 8ο: Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

 

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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης. 
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 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. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους.   

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Δίνεται δυνατότητα υποβολής προσφορών ξεχωριστά για κάθε ένα τμήμα, με την προϋπόθεση ότι η 

προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών & ποσοτήτων του κάθε τμήματος.  

Προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης θα απορρίπτονται.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

 

 
Άρθρο 9ο : Υπογραφή Σύμβασης 
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Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει στο Τμήμα Προμηθειών 

του Δήμου για τον προγραμματισμό της υπογραφής της Σύμβασης, εντός της προβλεπόμενης χρονικής 

προθεσμίας (Άρ. 105 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν.4782/2021). 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθει, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 

που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 
 
 

Άρθρο 10ο :  Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 
Υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Μεταμόρφωσης, τηρεί πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις 

σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται στα παρακάτω: 

1. Ο Ανάδοχος θα  ευθύνεται κατά την εκτέλεση του παρόντος για τη λήψη όλων των απαραίτητων 

μέτρων ασφαλείας και την προστασία του προσωπικού του που θα απασχοληθεί για το σκοπό 

αυτό. 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει  ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων 

ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με το προσωπικό του, για πιθανά ατυχήματα είτε εντός είτε 

εκτός των περιοχών εργασίας. 

3. Ο Ανάδοχος θα  έχει την αποκλειστική ευθύνη να λαμβάνει τα προσήκοντα προληπτικά μέτρα για 
να προστατεύσει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στα πλαίσια της σύμβασης, το προσωπικό του 

καθώς και κάθε τρίτο κατά ενδεχομένων ατυχημάτων ή / και βλαβών που πιθανώς να προκληθούν 

από αυτόν ή / και από το προσωπικό του, και να φέρει την δαπάνη της τυχόν σχετικής βλάβης ή / 

και αποζημίωσης. 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί, ότι διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα μέσα για την 

προσήκουσα, εμπρόθεσμη και άρτια εκτέλεση της σύμβασης εντός των καθορισμένων χρονικών 

ορίων. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί, ότι σε περίπτωση φθοράς με δική του υπαιτιότητα, του 

εξοπλισμού και των μέσων που χρησιμοποιεί στα πλαίσια της σύμβασης, έχει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο εφεδρικό εξοπλισμό και μέσα ώστε η ολοκλήρωση της σύμβασης 
να προχωρήσει ομαλά και χωρίς καμία καθυστέρηση. Τα έξοδα επισκευής του εξοπλισμού και των 

μέσων του στην περίπτωση αυτή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 11ο :     Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας αρχής 
  
Ο Δήμος υποχρεούται να διευκολύνει τον αναδόχου παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση όπως 

ενδεικτικά: 

1. Συνεργασία με την διοίκηση.  

2. Συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες. 

3. Παροχή αναγκαίων κατά περίπτωση στοιχειών που διαθέτει. 
 
Άρθρο 12ο :    Ανωτέρα βία 

 

Ο Δήμος ή / και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της παρούσας 

Σύμβασης ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από την παρούσα, στην περίπτωση 

που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή γεγονός ανωτέρας βίας. 

Αποτελούν ενδεικτικούς λόγους ανωτέρας βίας: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, 

πράξεις δολιοφθοράς, εμπορικοί αποκλεισμοί. 

Ο  Δήμος ή / και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα που ευρίσκονται εντός των 
ορίων των δυνατοτήτων τους για να περιορίσουν κατά το δυνατόν στο ελάχιστο τις επιπτώσεις του 

γεγονότος της ανωτέρας βίας  στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

Ο Δήμος ή / και ο Ανάδοχος εφόσον εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οφείλει να 

ενημερώσει σχετικά το άλλο μέρος, άμεσα από την στιγμή που κατέστη δυνατή η σχετική ειδοποίηση και 

πάντως όχι αργότερα των δέκα (10) ημερών.  
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Άρθρο 13ο :     Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.  

 

Άρθρο 14ο :   Παραλαβή παραδοτέων  
 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 

του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 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. 

 

 
Άρθρο 15ο :     Τρόπος πληρωμής, Φόροι, Τέλη και κρατήσεις 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας) 4% επί του καθαρού ποσού.  
 
Άρθρο 16ο : Υπεργολαβία - Εκχώρηση του αντικειμένου 

 

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.  
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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. 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.  

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 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, 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 την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στον νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες 

τις ευθύνες από τη σύμβαση. 

 
Άρθρο 17ο : Επίλυση διαφορών 

Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια 

δικαστήρια. 

 

Άρθρο 18ο : Έκπτωση αναδόχου  
α) Ο ανάδοχος που θα προκύψει δε θα έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως 
οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά του είδους ή των πρώτων 

υλών και γενικά υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του, γιατί η προσφορά του 

υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. 

β) Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου στις περιπτώσεις που 

αναγράφονται στην άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

 

 

 

 

                                                                                                                            

  

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   

 

 

                                  

 

Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ     

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ                  

ΑΓΩΓΗΣ 

   

 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ                                  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΚΑΙ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ    

 

 

  ΓΚΟΛΦΩ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ε Ν Τ Υ Π Ο 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ       Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ :  

Τ.Κ. :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

FAX :  

E-MAIL :  

                                             

ΤΜΗΜΑ 1 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ
. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΠΙΑΤΩΝ 

 

39713100-4 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 
    

2 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΑ 

ΡΟΥΧΩΝ 39713510-1 4 2 1 1 0     

3 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚ 

ΤΗ Σ (ΘΑΛΑΜΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΠΛΗ) 

3971110-0 1 1 0 0 0     

4 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΨΥΓΕΙΟ 

(ΘΑΛΑΜΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) 

3971110-0 1 0 0 1 0     

5 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 30190000-7 1 1 0 0 0     

6 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΚΟΥΠΑ 
39713430-6 3 1 1 1 0     

7 

ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

 

32552100-8 

 

6 

 

3 

 

2 

 

1 0 
    

8 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

 

32552100-8 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 0 
    

9 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 
39221100-8 3 1 1 1 0     
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10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ 39221100-8 3 1 1 1 0     

11 
ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 39711211-1 2 0 1 1 0     

12 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ  39221100-8 6 2 2 2 0     

13 
ΖΥΓΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 42923110-6 1 0 1 0 0     

14 

ΜΙΞΕΡ-

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 

ΖΑΧΑΡ/ΣΤΙΚΗΣ 

 

39711211-1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 0 
    

15 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ 4 
ΕΣΤΙΕΣ & ΦΟΥΡΝΟ 

 

39711361-7 

 

2 

 

1 

 

0 

 

1 0 
    

16 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΣΤΙΦΤΗΣ 39221100-8 1 0 0 1 0     

17 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
ΚΑΛΑΘΙ ΠΙΑΤΩΝ 
50Χ50cm 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ 

 

39716000-4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 
    

18 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ 

50 Χ50 cm 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 

 

 

39716000-4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

    

19 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
ΚΑΛΑΘΙ 
ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝ 
ΩΝ 50Χ50cm 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ 

 

39716000-4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 0 
    

ΣΥΝΟΛΟ    

 
 
 

ΤΗΜΜΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 24% ΣΥΝ0ΛΟ 
 

1 
Η/Υ (ΠΛΗΡΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ 
ΟΘΟΝΗ) 

30213000-5 
 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1     

 

2 
ΕΠΩΝΥΜΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΘΟΝΕΣ 
Η/Υ 24” 

30231310-3 
4 1 1 1 1     

 

3 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΕΓΧΡΩΜΟ Α3/Α4 

30232110-8 
2 2 0 0 0      

4 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

- ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

30232110-8 
 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0     
 

ΣΥΝΟΛΟ   
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ΤΜΗΜΑ 3 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ – ΓΩΝΙΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘ ΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 

ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 
(ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ) 

 

39161000-8 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 
    

2 
ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 
ΜΑΛΑΚΟ ΖΩΑΚΙ 

39161000-8 7 7 0 0 0     

3 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 
ΚΑΜΠΙΑ ΣΕΤ 

39161000-8 1 1 0 0 0     

ΣΥΝΟΛΟ    

 
ΤΜΗΜΑ 4 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΥΛΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ
. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ   
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 ΚΑΜΠΙΑ ΤΟΥΝΕΛ 37535200-9 2 0 0 2 0     

2 
ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 
ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 37535200-9 1 0 0 1 0     

3 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ 37535200-9 3 1 0 2 0     

4 
ΚΑΣΤΡΟ 
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

37535200-9 
 

2 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 
    

5 
ΦΟΡΤΗΓΟ      

FOOD-TRUCK 
37535200-9 2 1 1 0 0     

6 ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΤΙ 37535200-9 2 1 0 1 9     

7 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΚΙ 
JUNIOR 37535200-9 2 0 0 2 0     

8 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ -
PLAYGROUND 
SYSTEMS 

37535200-9 1 1 0 0 0     

ΣΥΝΟΛΟ    

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΠΙΠΛΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ
. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 
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1 ΓΡΑΦΕΙΑ 39121100-7 2 2 0 0 0     

2 
ΥΠΟΠΟΔΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39113700-4 4 4 0 0 0     

3 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 
(3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ) 

 

39130000-2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 
    

4 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39111100-4 5 5 0 0 0     

5 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 
ΜΑΥΡΟΙ 

 

39130000-2 

 

7 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 
    

6 
ΕΡΜΑΡΙΑ 
90Χ45Χ196 39141100-3 2 2 0 0 0     

ΣΥΝΟΛΟ    

 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ     
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1  ΣΕΛΤΕΔΑΚΙΑ 39510000-0 80 0 40 40 0     

2 
 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ 
 ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 39143110-0 12 0 6 6 0     

3  ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΑ 39510000-0 60 20 20 20 0     

4 
 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ 39510000-0 6 2 2 2 0     

5 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
 ΚΑΛΥΜΜΑ 
 ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 

 

39510000-0 

 

20 

 

0 

 

10 

 

10 

 

0 
    

6 
 ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΕ 
 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ 
 ΚΟΥΝΙΕΣ 

 

39510000-0 

 

50 

 

0 

 

20 

 

30 

 

0 
    

7 
ΠΕΤΣΕΤΕΣ   
ΣΩΜΑΤΟΣ 9510000-0 40 10 10 20 0     

8  ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΡΙΩΝ 39510000-0 120 40 40 40 0     

9  ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 39510000-0 120 40 40 40 0     

ΣΥΝΟΛΟ    
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ΤΜΗΜΑ 7 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ      
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 
 ΚΟΥΤΑΛΙΑ    
ΜΕΓΑΛΑ 39221100-8 120 40 40 40 0     

2 ΚΟΥΤΑΛΙΑ     ΜΙΚΡΑ 39221100-8 100 20 50 30 0     

3  ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 39221100-8  60 20 20 20 0     

4 ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΣΑΙΑ 39221100-8 120 40 40 40 0     

5 ΜΠΩΛ ΣΑΛΑΤΑΣ 39221100-8  60 20 20 20 0     

6 ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ 39221100-8 100 30 40 30 0     

7 ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ 39221100-8 120 20 60 40 0     

8 ΑΘΡΑΥΣΤΕΣ ΚΟΥΠΕΣ 39221100-8 150 50 50 50 0     

9 
ΔΙΣΚΟΣ 
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 39221100-8  30 10 10 10 0     

ΣΥΝΟΛΟ    

 
 

ΤΜΗΜΑ 8 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ      
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 
ΤΡΟΛΕΪ 
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

39315000-3 2 1 0 0 1     

2 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΝΟΥ 39161000-8 6 3 1 1 1     

3 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 39112000-0 12 4 4 4 0     

4 ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΚΑ 39161000-8 3 0 2 1 0     

5 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΡΚΟ 39143110-0 3 0 2 1 0     

6 
ΑΛΑΞΙΕΡΕΣ    
ΒΡΕΦΩΝ    
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

 

39161000-8 

 

3 

 

0 

 

3 

 

0 

 

0 
    

7 ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ 39161000-8 39 0 15 15 0     

8 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΚΟΥΝΙΕΣ 39143110-0 30 0 15 15 0     

9 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 39143110-0 40 0 20 20 0     

10 
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ – 
ΕΠΙΠΛΟ ΓΙΑ 
ΡΑΝΤΖΑ 

 

39161000-8 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 
    

11 

ΜΠΑΡΕΣ 
ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 
ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ 
ΚΑΘΡΕΥΤΗ 

 

39161000-8 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 
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12 
ΚΥΨΕΛΗ ΤΡΟΛΕΪ 
30 ΘΕΣΕΩΝ 39161000-8 4 0 2 2 0     

13 
ΚΥΨΕΛΗ ΜΕ 12 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙΑ 39161000-8 1 0 1 0 0     

14 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 
ΜΠΕΜΠΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 

 

39161000-8 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 
    

15 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΜΕ 
ΜΠΡΑΤΣΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 

 

39161000-8 

 

30 

 

0 

 

20 

 

10 

 

0     

16 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ 
ΒΡΕΦΩΝ ΖΩΑΚΙΑ 

39161000 12 0 6 6 0     

17 ΡΑΝΤΖΟ ΥΠΝΟΥ  39161000 40 10 10 10 10     

18 
ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΑ 
ΓΙΑ ΡΑΝΤΖΟ  

39161000 20 5 5 5 5     

19 
ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΕΣ 
ΜΕ 8 ΛΕΚΑΝΕΣ 39161000-8 3 0 2 1 0     

20 
ΡΑΦΙΕΡΑ 
ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ 39161000-8 2 0 1 1 0     

21 
ΛΕΚΑΝΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 39161000-8 30 10 10 10 0     

ΣΥΝΟΛΟ    

 
 

ΤΜΗΜΑ 9 - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0 
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ        
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΡΑΜΜΕΝΗ 

39515100-6 200 m 
100 

m 
50 m 50m 0 m     

2 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΓΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ 

ΡΑΜΜΕΝΗ 

39515100-6 100 m 40 m 40 m 20 m 0 m     

ΣΥΝΟΛΟ    

 
 

ΤΜΗΜΑ 10 - ΔΑΠΕΔΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣ0         
ΤΗΤΑ 

1ος 

Π.Σ. 

2ος 

ΒΡ/Ν.Σ. 

1ος 

ΒΡ.Σ. 

1ος  

ΒΡ/Ν.Σ 

ΤΙΜΗ        
ΜΟΝ 

ΚΑΘΑΡΗ  
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α       
24% 

ΣΥΝ0ΛΟ 

1 
ΔΑΠΕΔΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

37535200-9 240 m2 0  m2 0  m2 170 m2 70 m2     

ΣΥΝΟΛΟ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘ. ΑΞΙΑ Φ.Π.Α ΣΥΝ0ΛΟ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
 

 

       Ο Προσφέρων  

 
 

  (Σφραγίδα)- Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». 
Τα έντυπα ΕΕΕΣ, λόγω μεγάλου όγκου, αναρτούνται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, 
ως αρχεία PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των 
οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους. 
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