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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 

                                                                                                               Κέρκυρα : 16/03/2021 
 Αρ.Πρωτ: 1159 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας  

και Αλληλεγγύης Κέρκυρας 

διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : 

«Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη συμπλήρωση και βελτίωση των 
υποδομών των δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ στον τομέα της 

πρόνοιας». 

Εκτιμώμενης αξίας 172.219,65€ χωρίς ΦΠΑ  

Φ.Π.Α. 24 % : 41.332,72€ 

Συνολική  αξία: 213.552,37€ με ΦΠΑ 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016(Α’147)και τους όρους της παρούσας 
και  
 

καλεί 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας και 
ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 6,αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει 
στη Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ Α’ 

                                                           
1 .................... Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
3Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και 
τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, 
καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 
2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του 

Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

Επωνυμία Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Κέρκυρας 

 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση Μαντζάρου 13, 49132 Κέρκυρα 

 

 

Πόλη ΚΕΡΚΥΡΑ  

Ταχυδρομικός Κωδικός 49132  

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικός ΝUTS2 GR222  

Τηλέφωνο +30 2661081873  

Φαξ +30 2661081874  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο okppdk@gmail.com  

Αρμόδιοςγια πληροφορίες3 Ροζαλία Δαφνή  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.okppdk.gr  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4 . 
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Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 8 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.9 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 
 1. Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας 
Ταχυδρ. Δ/νση της Αρμόδιας Υπηρεσίας για τη σύνταξη της μελέτης: 
Μαντζάρου 13, 49100 Κέρκυρα, Ελλάδα 
Τηλέφωνο: +30 -2661081873 & 2661022989 
fax: +30 -2661081874 
Ηλεκτρονική διεύθυνση : okppdk@gmail.com 
2. Υπηρεσία διενέργειας διαγωνισμού: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών 

Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας 
Ταχυδρ. Δ/νση: Μαντζάρου 13, 49132 Κέρκυρα, Ελλάδα 
Τηλέφωνο: +30 2661081873 
fax: +30 -2661081874.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση : okppdk@gmail.com, 
Δικτυακός Τόπος : http://www.okppdk.gr 
 
γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) www.ermis.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός  με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη συμπλήρωση και βελτίωση των 
υποδομών των δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ στον τομέα της πρόνοιας», θα διεξαχθεί με την 
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης10 
                                                                                                                                                                                     
6 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 

Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις 
υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) 
Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και 
υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν 
άλλη δραστηριότητα. 

8 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
9 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση 

στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
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Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας. Για 
την εκτέλεση της προμήθειας έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 
Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2021 στους παρακάτω κωδικούς εξόδων: 

 
 

 
Την με αριθ. πρωτ.: 1034/10-03-2021 Α.Α.Υ.: 98 (ΑΔΑΜ: 21REQ008263044) με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης και δεσμεύθηκε η δαπάνη. 

   

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  προμήθεια   εξοπλισμού για τις Κοινωνικές δομές του 
Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την πρόσκληση υπ’αρίθμ.1684/09-08-
2018 με άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης , υγείας και πρόνοιας» 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων  

 
 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 

2 39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 

3 44410000-7 Είδη μπάνιου κουζίνας 

4 37529200-4 Παιχνίδια με αναβάτη 

5 39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 

6 39713100-4 Πλυντήρια πιάτων 

7 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 

8 37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 

9 33100000-1 Ιατρικές συσκευές 

10 37535200-9 Εξοπλισμός παιδικές χαράς 

 

                                                                                                                                                                                     
10 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 % 

1. Κ.Α. 60.7133: Έπιπλα σκεύη 158.197,65 € 
2. Κ.Α. 60.7135: Λοιπός εξοπλισμός 55.354,72 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24 % 213.552,37 € 
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Τα τμήματα του διαγωνισμού αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α:  «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 105.249,96€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Β : «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 
34.559,92€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Γ : «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 4.899,24 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Δ:«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» 
εκτιμώμενης αξίας 52.947,69 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.  
ΤΜΗΜΑ E: «ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.065,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.  
ΤΜΗΜΑ ΣΤ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ¨» εκτιμώμενης αξίας 
8.146,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Ζ: «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 6.683,60 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
 
 
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας έχει συνολικό προϋπολογισμό 213.552,37 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
 
Προσφορές υποβάλλονται για 7 διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της 
πράξης, αλλά και οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 213.552,37 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 172.219,65 €,ΦΠΑ24 % - 41.332,72 €). 
Η διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων ορίζεται  σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιτης παρούσας διακήρυξης(Μελέτη 2/2020). 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 11 τιμής (τιμής 
μονάδας)για το κάθε τμήμα της μελέτης  χωριστά η οποία θα δοθεί ως εξής:  

 
α) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου οικονομικής προσφοράς)  

για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, για 
τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών τευχών του διαγωνισμού. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στην διαδικασία) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για ένα ή περισσότερα τμήματα υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα 
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. 
 
                                                           
11 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως12: 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)13, “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” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,14 

- Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει 
αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16. 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών15[συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

                                                           
12 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο 

και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι 
απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

13 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
14 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση 
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα»16, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, 
οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον 
καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς»17. 

 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 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

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

- του Ν.4555/2018(Α’ 133)«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»] Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την 

                                                                                                                                                                                     
15 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 

5 της ως άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ.. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η 
υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με 
την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

16 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

17     Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται 
κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών. 
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αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις». 

- Του Ν.4605/2019(Α’52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία 
της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - 
Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις». 

- του Ν.3886/2010(Α’ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- του 11543/εγκ.3/26-03-2013 ΥΠΕΣ με θέμα Ανάδειξη Προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των 
Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των ιδρυμάτων 
και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ βαθμού. 

- Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

- Του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –   
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010) 

- Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

- Της με αριθμ Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 

- Της με αριθμ Π1/542/4-3-2014(ΑΔΑ:Β1ΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου ο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

-   Της  με αριθμ. 158/2016/25-10-2016 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ για την έγκριση του 
τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 για 
τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

- Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του πρώτου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/07-4-2014). 

- Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογία εισοδήματος ,επείγοντα μέτρα του  
Ν.4046/2012 ,του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

- Του εκτελεστικού  κανονισμού (ΕΕ)2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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- .Του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής  του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του 
άρθρου 1 «Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» που 
αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4155/2013. 

- Του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α) «Έλεγχος, δειγματοληψίες-εργαστηριακές εξετάσεις». 

- Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7)    «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» αναφορικά με τις συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών.  

- Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις 
αναφορικά με τους συντελεστές παρακράτησης φόρου. 

- Το νόμο υπ' αριθμ. 4442/2016 ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016 ‘Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

- 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. 

- Την Πρόσκληση 1684/09-08-2018 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

- Την Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με αριθμό πρωτ. Οικ. 351/06-02-2019 
(Ω6ΤΞ7ΛΕ-819). 

- Τις άδειες των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. 

- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Κέρκυρας 

- Την αριθμ. 2/3881/21-08-2020 μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του 
ΝΠΔΔ 

- Την υπ  άριθ. 08-03/03-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΛΑΒ46Μ2Τ2-ΝΕΟ)    Απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής περί έγκριση της με αριθμό 2/3881/21-08-2020 μελέτης-Τεχνικών προδιαγραφών. 

- Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας ,το οποίο καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 21REQ008134791 

- Την 03-06/12-02-2021 Απόφαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας περί έγκρισης  των όρων της διακήρυξης. 

- Την με αριθ. πρωτ.: 1034/10-03-2021 Α.Α.Υ.: 98 (ΑΔΑΜ: 21REQ008263044) με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και δεσμεύθηκε η δαπάνη. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/04/2021 και ώρα 15.0018 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, στις 27/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα  09.00 π.μ.. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, στο σύνολο του ή εν μέρει ,ο Σύνδεσμος διατηρεί 
το δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής 
προκήρυξης(άρθρο 32 παρ.2α του Ν.4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη της ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 19 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 20.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.21:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Προκήρυξη (περίληψη της 
παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 222324, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 :  

Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία εβδομαδιαία και δύο ημερήσιες εφημερίδες του τοπικού τύπου. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

                                                           
18 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η 
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω 
των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων 
από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου 

19 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση 
μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με 
τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

20 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
21 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
22 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται 

στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 
377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   

23 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. 
άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

24 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.okppdk.gr 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο αρχικής και τυχόν επαναληπτικής βαρύνει τον 
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, η Α.Α. επιμερίζει 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 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 τους25 

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. 

 

                                                           
25 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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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 σύναψης26  είναι τα ακόλουθα: 

1. H προκήρυξη σύμβασης (Συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη διακήρυξη εφόσον 
πρόκειται για σύμβαση κάτω των ορίων (πρβλ άρθρο 122 του ν. 4412/2016) .Η προκήρυξη 
σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ 
του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/201627. 

2. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της. 
3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]28 
4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
5. Φύλλα συμμόρφωσης ( Παράρτημα -ΙV) 29 
6. Μελέτη-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός –Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Ικαι 

Παράρτημα V) 
7. Έντυπα Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα VI). 

 

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.gr30. 

                                                           
26 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της 

παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με 
σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης 
της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων 
όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους 
προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. 
Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι 
σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το 
σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και 
τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

27 Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης 
σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο 
τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

28 Για συμβάσεις κάτω των ορίων 
29 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
30 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή 
εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε 
περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα 
με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων. 
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ(8) 
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 υπογεγραμμένο31. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 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 έξι (6) 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 ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών32. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α΄188)33. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφο.34.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, 
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

                                                           
31 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
32 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
33 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με 

τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

34 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
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γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.35 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες 
την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο σύμφωνα μα τα παραπάνω για την 
ακριβή εκτίμηση της προσφοράς η οποία θα βαρύνει τον υποψήφιο προμηθευτή.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα36. 

2.1.5 Εγγυήσεις37 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία  υποβολής προσφορών38, 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 αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

                                                           
35 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
36 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
37 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
38 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.39 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή40 για την υποβολή προσφοράς41.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.42 

4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής: 
α. Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή των στελεχών τους μέσω της 
ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας» παρέχοντας 
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του Συστήματος 
ταυτοποιούμενοιωςακολούθως: 
Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η 
αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα 
απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. 
Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους: 
- είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT ΙdentificationNumber), 

                                                           
39 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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 
A.A. 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 

40 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
41 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από 
αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

42 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
- είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, 
αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 
Συστήματος. 
β. Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την 
εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 
ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat 
(PDF)με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα 
εντός τριών (3)εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια υπηρεσία. 
γ. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 
του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και 
χρήσης του συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 
δ. Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 
που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 
147) και την ανωτέρω Υ.Α. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής43 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής44, 
που ανέρχεται: 

 για το Τμήμα Α στο ποσό των 1.697,58 ευρώ45 (χίλια εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και 
πενήντα οχτώ λεπτά)  

 για το Τμήμα Β στο ποσό των 557,42ευρώ(πεντακόσια πενήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο 
λεπτά) 

 για το Τμήμα Γ στο ποσό των 79,02 ευρώ (εβδομήντα εννέα ευρώ και δύο λεπτά) 
 για το Τμήμα Δ στο ποσό των 854,00 ευρώ (οχτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ) 

                                                           
43 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
44 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων 
(Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) 

45 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 
1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
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 για το Τμήμα Ε  στο ποσό των 17,18 ευρώ( δέκα επτά ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά) 
 για το Τμήμα ΣΤ στο ποσό των 131,40 ευρώ ( εκατό τριάντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά) 
 για το Τμήμα Ζ στο ποσό των 107,80 ευρώ (εκατό επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά) 

 

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, ήτοι μέχρι 28/11/2021, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

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 στο άρθρο 72 του ν. 4412/201646. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
έως 2.2.8,δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού47 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη48 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

                                                           
46 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 

171). 
47 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
48 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, 

δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του 
οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους 
ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω 
νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του 
οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 



   
   
   
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

   
    

20 
 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  
αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου49. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση. 50 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

                                                           
49 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του 

ν. 4497/2017 
50 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 
την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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 τους51.  

Ή 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ. 52 

 

2.2.3.3 α)Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος  
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται53 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

                                                           
51 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο 
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

52 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
53 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από 
τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 
(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση 
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/201654,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 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 λειτουργίας55,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 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 εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

                                                                                                                                                                                     

νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της 
παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή 
του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

54 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 
έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

55 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) 
ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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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 του σχετικού 
γεγονότος. 56 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα 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 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)57. 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)58 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 59. 

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, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας60 

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 

                                                           
56 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
57 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό 

ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη 
συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί 
λόγοι αποκλεισμού] 

58 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
59 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
60 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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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 επάρκεια61 

Δεν απαιτείται.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα62 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται63:  

Nα έχουν Νόμιμα επιχείρηση με την απαραίτητη έκδοση άδειας λειτουργίας καθώς και να 
καλύπτουν τις απαιτήσεις όπως αναλυτικά περιγράφεται στην μελέτη της παρούσας Σύμβασης. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά του μέσα και έξοδα την   μεταφορά των 
προϊόντων μέχρι τα σημεία παράδοσης, που θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία 
καθώς και την συναρμολόγηση  τοποθέτηση  – εγκατάσταση  των ειδών, ρύθμιση και θέση σε 
λειτουργία των προσφερόμενων ειδών. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει και να 

                                                           
61 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των 
ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα 
απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με 
αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους 
οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα 
αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

62 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να 
επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους 
και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. 
μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, 
αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί 
να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει 
ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις 
κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς 
αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που 
επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς 
παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των 
συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες 
αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια 
Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά 
η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 
ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

63 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
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επιδείξει την  λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στο προσωπικό της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης64 

Σύμφωνα με την υπ  αριθ. 2/3881/21-8-2020 Μελέτη του Ν.Π.Δ.Δ.  

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα 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 αυτούς65. 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.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

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. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα  ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ66 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 
(ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

                                                           
64 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. 
άρθρο 82 ν. 4412/2016) 

65 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης 
σύμβασης   

66 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και 
την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, 
Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα 
ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε 
τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της 
ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς 
φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-
toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-
twn-odhgiwn 
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[Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα καιτα κριτήρια 
επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθετμήμα (ή 
ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η A.A. επισημαίνει την ανωτέρω υποχρέωση]. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών67 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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.68 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα69 

Α. 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, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201670. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)71. 

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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.472. 

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 
                                                           
67Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52Α’). 
68 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
69 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια 
επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα 
επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα 
της παρ. Β.3 της παρούσας   

70 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
71 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
72 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους 

λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
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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)  

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 
ισχύουν73. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά74: 

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. 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 τις παραγράφους 2.2.3.275 και 2.2.3.476 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας α)ως προς τις φορολογικές στους υποχρεώσεις 
και β)ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης(κύριας και 

                                                           
73 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
74 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). 
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί  από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
75 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να 
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 
22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

76 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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επικουρικής) και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 
Κοινωνικής Ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστση του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφαλισης ) στους οποίους καταβάλλει 
εισφορές. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων77με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία 
Μητρώου / Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

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. 

γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. Αν κατά το χρόνο υποβολής προσφοράς η Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων δεν δύναται να εκδώσει το ανωτέρω 
πιστοποιητικό λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας υλοποίησης της λειτουργικότητας του ΟΠΣ 
ΣΕΠΕ ,αυτό μπορεί να αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου οικονομικού 
φορέα. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών78, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 

                                                           
77 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
78 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  
δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των 
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που 
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση 
μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 79.και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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 

                                                           
79 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.80 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού 

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. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας δεν απαιτείται να 
προσκομιστεί κανένα δικαιολογητικό. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  

Την απαραίτητη έκδοση άδειας λειτουργίας καθώς και να καλύπτουν τις απαιτήσεις όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην μελέτη της παρούσας Σύμβασης. 

 

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

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους81 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.  

                                                           
80 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, 

κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα 
σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

81 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.7. 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.8.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.82 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 [ποινικό μητρώο] , την περίπτ. γ' της 
παρ.2 του άρθρου 73 [πιστοποιητικό ΣΕΠΕ] και την περίπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου 73 [μη 
εκκαθάριση, μη πτώχευση κλπ] εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους, 
β) Τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παρ.2 του άρθρου 73 [φορολογική, ασφαλιστική 
ενημερότητα] εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, 
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 του άρθρου 75 [πιστοποιητικό επιμελητηρίου, 
μητρώου],τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα 
πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση 
ανωνύμων εταιρειών,εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους, 
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 
και 
ε) 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 ανάθεσης83 

Κριτήριο ανάθεσης84 της Σύμβασης85η την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 86 τιμής και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει 87 τιμής (τιμής μονάδας) για το κάθε τμήμα της μελέτης  χωριστά η οποία θα 
δοθεί με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου οικονομικής προσφοράς),για τις ανάγκες των 

                                                           
82 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο μέσο 

83 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

84 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν 
υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις 
οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ 
ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

85 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

86 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
87 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, για τις προσφορές που 
πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών τευχών του διαγωνισμού. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στην διαδικασία) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για ένα ή περισσότερα τμήματα υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα 
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματατης 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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 αυτής88. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»89. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 

2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

                                                           
88 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
89 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται 

οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της90. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα91, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 

                                                           
90 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
91 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας92. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

 

[2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν93: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/201694, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας: 
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και 
να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 
Στην ιστοσελίδα αυτή, αφού επιλέξει την κατάλληλη γλώσσα (en ή el) και προχωρήσει στην σελίδα 
που ανοίγει, πρέπει να επιλέξει «Οικονομικός φορέας», στη συνέχεια «Επαναχρησιμοποίηση 
υφιστάμενου ΤΕΥΔ» και τέλος να «ανεβάσει» το αρχείο .xml του συγκεκριμένου  του διαγωνισμού 
που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που 
έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο 
σύνταξης. 
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωση του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το ΤΕΥΔ μπορεί να εκτυπωθεί ως 
αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, 
μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται 
δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το ΤΕΥΔ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 
φυλλομετρητή. 
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά 
στην ιστοσελίδα). 
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΤΕΥΔ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της 
προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

                                                           
92 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία 

πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, 
περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

93 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016. 
94 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις 

κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr 
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(3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΤΕΥΔ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf 
είτε με φόρτωση του αρχείου .xml 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2H 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 & «Φύλλα Συμμόρφωσης» του Παραρτήματος ΙV της Διακήρυξης, 
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 Παράρτημα9596. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν97. 

Η τεχνική προσφορά του συστήματος συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα.Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο ,σε μορφή pdf ,το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο. Η 
δήλωση συμμόρφωσης αυτή δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής 
αναλυτικής Τεχνικής Προσφοράς με τις προδιαγραφές των ειδών που προσφέρουν. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 98 τιμής (τιμής μονάδας) για το 
κάθε τμήμα της μελέτης  χωριστά η οποία θα δοθεί με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου 
οικονομικής προσφοράς) για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Κέρκυρας, για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της Γενικής και 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών τευχών του 
διαγωνισμού. 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στην διαδικασία) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για ένα ή περισσότερα τμήματα υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα 
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. 

                                                           
95 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
96 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων 

ειδών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία 
που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της 
Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

97 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
98 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε επτά (7) διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, όπως ορίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VII της διακήρυξης(Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς):  

Α. Τιμές 

Η τιμή δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.99 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο) φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης100) σε μορφή 
pdf.] 

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 το κόστος 
μεταφοράς και συναρμολόγησης, τοποθέτησης – εγκατάστασης των ειδών, ρύθμισης και θέσης σε 
λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης101. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και ως απαράδεκτες θα 
απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή102.  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση των ειδών και με την 
έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την ταμειακή υπηρεσία του Συνδέσμου Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης Κέρκυρας, μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής, τμηματικά με 
την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά   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.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών103 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
έξι(6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

                                                           
99 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα 

π.χ.  ανθρωποώρες κ.α. 
100 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 
101 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
102 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
103 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α 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. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών104 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω 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,105 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται 
στη μελέτη, 

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 

 

                                                           
104 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
105 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών106 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (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» την 4η  εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών . 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου107. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

                                                           
106 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
107 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       

έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη 
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή108 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 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 προσφορές109.Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια 
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων110 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου111 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα ,στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»),  και τον καλεί να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή τα 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 ( Α 74)όλων 
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης 
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 2.2.4-2.28 αυτής. 

                                                           
108 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
109 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
110 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. 

Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
111 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο 
για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 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 Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του112.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής 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 την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

                                                           
112 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει 
υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .113 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού,θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες114 από 
την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής115 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.  

                                                           
113 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
114 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
115 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης116. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά117 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών118 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, 
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής119. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ120. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

                                                           
116 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
117 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

118 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

119 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
120 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά121. 

 

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 του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 
ή η παράλειψη.  

                                                           
121 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 122 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως 
άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

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΄ του Ν.4412/2016. 

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. 

Τα ποσά και οι ποσότητες με τα οποία θα καταρτιστεί η σύμβαση είναι ενδεικτικά και δεν 
δεσμεύουν το Σύνδεσμο. Υπάρχει πιθανότητα σημαντικής διακύμανσης ανάλογα με τις ανάγκες των 
δομών του Συνδέσμου ,χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του 
αναδόχου. 

                                                           
122 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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Πάντως το ανωτέρω ενδεικτικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

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.123. 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 αντικατάσταση του είναι δυνατή μόνο από 
υπεργολάβο που πληροί τα τεθέντα από τη διακήρυξη κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας. 

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. 
4412/124125 

                                                           
123 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
124 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία 

προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
125 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και 

εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και 
ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη 
φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης126 

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 έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 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. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση 
της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

126 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της 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 :  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση των ειδών και με την 
έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την ταμειακή υπηρεσία του Συνδέσμου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής, τμηματικά με 
την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά   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.  

 

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. 
4412/2016127, 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 του Δημοσίου, 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 της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016128 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)129 . 

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. 

                                                           
127 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
128 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

129 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος130  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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 πρόστιμο131 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. 

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. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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. 

                                                           
130 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
131 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων132 

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), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016133  
οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

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 έκαστη σύμβαση,κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις παρ.1 έως 6 του άρθρου 205Α του Ν.4412/2016.Πριν από την άσκηση της προσφυγής 
στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

                                                           
132 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
133 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Χρόνος  και τόπος παράδοσης ειδών (άρθρο 206) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στις δομές του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Κέρκυρας  τμηματικά, κατόπιν παραγγελίας προς τον Ανάδοχο μέσα σε διάστημα 
εξήντα (60) ημερών από την έγγραφη παραγγελία.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του, η οποία θα ορίζεται 
από το ΝΠΔΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στους χώρους των δομών σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

Βρεφικός Σταθμός Κέρκυρας «Τα Μαρμελίνια» Δ/νση: Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 75 

Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: Ν. ΖΑΜΠΕΛΗ 3 

Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΕΥΑΓ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 27 

Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 

Ε΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΚΑΒΒΑΔΑ 24 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων Δ/νση:  ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ 

Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων Δ/νση:  ΣΓΟΥΡΑΔΕΣ 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κορισσίων Δ/νση: ΠΕΡΙΒΟΛΙ  

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εσπερίων Δ/νση: ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λευκίμμης Δ/νση: ΜΕΛΙΚΙΑ 

Α΄ Δημοτικός Βρεφικός Σταθμός Λευκίμμης Δ/νση: ΡΙΓΓΛΑΔΕΣ 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αχιλλείων Δ/νση : ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΙ 

Παιδικός Σταθμός Θιναλίων Δ/νση : ΣΦΑΚΕΡΑ ΔΕ Θιναλλίων 

      Παιδικός Σταθμός Κασσωπαίων, Δ/νση: ΣΥΝΙΕΣ, ΔΕ Κασσωπαίων 

      Παιδικός Σταθμός Παρελίων, Δ/νση: ΜΑΡΜΑΡΟ, ΔΕ Παρελίων 

Κ.Η.Φ.Η.  Εσπερίων Δ/νση : ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ,ΔΕ Εσπερίων 

      ΚΑΠΗ Κερκυραίων Δ/νση : Ακαδημίας 3,ΔΕ Κερκυραίων  

      ΚΔΑΠ ΜΕΑ Κερκυραίων , Δ/νση :2η  παρ. Ελευθερίου Βενιζέλου 5 

 

Ο ανάδοχος-προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τις ποσότητες που αναφέρονται στον 
προϋπολογισμό της μελέτης ανά Δομή (π.χ.  Παιδικοί Σταθμοί, ΚΗΦΗ,ΚΔΑΠ ΜΕΑ). 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια συνοδευόμενα με όσα 
προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και 
με την προσφορά του.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 



   
   
   
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

   
    

51 
 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 
207 του ν. 4412/2016. 

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 δύο (2) 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 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16134  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 
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: Η 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 
του Συνδέσμου, κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, με την έκδοση 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, από την παράδοση της προμήθειας. Σε περίπτωση που η 
επιτροπή αμφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών 
εκ των παραδιδομένων από τον προμηθευτή ή αν διαπιστώνει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν 
πληρούν τους όρους των τεχνικών  προδιαγραφών, τότε έχει το αποκλειστικό και αναμφισβήτητο 
δικαίωμα να μην παραλάβει το είδος ή τα είδη. Αν η  Επιτροπή Παραλαβής  αποφασίσει δύο (2) 
φορές να μην παραλάβει το είδος ήτα είδη από τον προμηθευτή, δύναται να κηρυχθεί ο 
προμηθευτής έκπτωτος μετά από σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής 

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. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

                                                           
134 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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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’ έφεση 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 μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: εντός(30) τριάντα ημερών από 
την ημερομηνία παράδοσης τους και από τη διενέργεια των ελέγχων της παρ.6.2.1 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή 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. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων.135 

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 

                                                           
135 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 

(Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί. 



   
   
   
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

   
    

53 
 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

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 

Εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, η αποστολή δειγμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
όρθρο 214 του Ν.4412/2016 για τα υπό προμήθεια είδη ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί 
άμεσα. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που θα λαμβάνονται από τις Επιτροπές παραλαβής 
και αξιολόγησης, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. 

Για τα δείγματα προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι αν ζητηθούν από την Υπηρεσία ,οι οποίοι 
διενεργούνται από τα διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα.Το κόστος για όλες τις 
εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον 
προμηθευτή. 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας136 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ  άριθ. 2/3881/21-08-2020 Μελέτη του Ν.Π.Δ.Δ. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής137 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

 

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης 
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των 
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
 
 
 
                                                           
136 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
137 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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Εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ.  03-06/12-02-2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίζονται οι όροι του Ανοιχτού Διαγωνισμού.  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 
 

ΑΡ. ΜΕΛ.:  2/2020 
                  Κέρκυρα: 21/08/2020 

 
Αριθμ.πρωτ. :3881 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών των δομών του 
¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ στον τομέα της πρόνοιας. 

 

Εκτιμώμενης αξίας 172.219,65€ χωρίς ΦΠΑ  

Φ.Π.Α. 24 % : 41.332,72€ 

Συνολική  αξία: 213.552,37€ με ΦΠΑ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
4.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Η παρούσα μελέτη γίνεται μετά από εντολή τα της Προέδρου και αφορά την προμήθεια   εξοπλισμού για τις Κοινωνικές δομές του 
Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την πρόσκληση υπ’αρίθμ.1684/09-08-2018 με άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση 
υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» 
 
Η παρούσα προμήθεια  υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα. 
ΤΜΗΜΑ Α:  «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 105.249,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Β : «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 34.559,92€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 
%. 
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ΤΜΗΜΑ Γ : «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 4.899,24 €συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24 %. 
ΤΜΗΜΑ Δ:«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 52.947,69 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 %.  
ΤΜΗΜΑ E: «ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.065,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.  
ΤΜΗΜΑ ΣΤ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ¨» εκτιμώμενης αξίας 8.146,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Ζ: «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 6.683,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
 
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας έχει συνολικό προϋπολογισμό 213.552,37€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
 
Για την εκτέλεση της προμήθειας έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020 στους 
παρακάτω κωδικούς εξόδων: 
 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 % 

1. Κ.Α. 60.7133: Έπιπλα σκεύη 158.197,65 € 
2. Κ.Α. 60.7135: Λοιπός εξοπλισμός 55.354,72 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24 % 213.552,37 € 

 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων ως εξής: 

 
 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 

2 39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 
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3 44410000-7 Είδη μπάνιου κουζίνας 

4 37529200-4 Παιχνίδια με αναβάτη 

5 39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 

6 39713100-4 Πλυντήρια πιάτων 

7 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 

8 37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 

9 33100000-1 Ιατρικές συσκευές 

10 37535200-9 Εξοπλισμός παιδικές χαράς 

 
 
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί κατόπιν διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’147). 
 

 
Κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της προμήθειας 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής (τιμή 
μονάδας) για το κάθε τμήμα της μελέτης  χωριστά. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στην διαδικασία) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα υπό 
την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. 
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Τεκμηρίωση κόστους 
 
Οι τιμές που ενδεικτικά αναφέρονται στη μελέτη διαμορφώθηκαν κατόπιν έρευνας αγοράς προκειμένου να γίνει τεκμηρίωση του 
κόστους. 
Για την έρευνα αυτή ελήφθησαν υπόψη τα εξής: 

 Η υπ’αρίθμ.2867/28-08-2018 Σύμβαση της εταιρείας «Γαβριήλ Β.Τεκτερίδης» 
 Η υπάρίθμ.3334/01-10-2018 Σύμβαση της εταιρείας «Γ.Γκόγκας – Π.Χειμαριός Ο.Ε. 
 Η υπ’αριθμ.10431/31-08-2017 Διακήρυξη του Δήμου Καισσαριανής 
 Η υπ’αρίθμ.18453/26-04-2017 Διακήρυξη του Δήμου Κηφισιάς 
 Η υπ’αριθμ.35/16 Τ.Υ. Μελέτη του Δήμου Πεντέλης 
 Τιμές μέσω διαδικτύου της εταιρείας «kinissis» 
 Τιμές μέσω διαδικτύου της εταιρείας «amistim» 
 Τιμές μέσω διαδικτύου της εταιρείας «christofilopoulos» 
 Ενδεικτικές τιμές της εταιρείας «F&BΦΩΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» 

 
Τεκμηρίωση των αναγκών για την προμήθεια του εξοπλισμού της μελέτης 
 
Στον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας λειτουργούν 16 Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ένα 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών,ένα Κέντρο 
Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας  Ηλικιωμένων(ΚΗΦΗ). 

 Ο Βρεφικός Σταθμός Κερκύρας ¨Τα Μαρμελίνια¨ στεγάζεται σε ακίνητο του Δήμου επί της οδού Πολ. Κωνσταντά και 
φιλοξενεί 34 Βρέφη σύμφ .με την υπ’αρίθμ.8554/31-10-2019 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του.Η μετατροπή της άδειας 
υπ’αρίθμ.34858/31-07-2018  από Παιδικό Σταθμό σε βρεφικό σύμφωνα με την με την υπ’ αρίθμ. 8554/31-10-2019 άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας δημιούργησε νέες ανάγκες σε εξοπλισμό του χώρου . 

 Ο  Β Παιδικός Σταθμός Δ. Κέρκυρας στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο με διάρκεια μίσθωσης 10 έτη επί της οδού Ν. 
Ζαμπέλη 3.Ο Σταθμός έχει δυναμικότητα 34 νήπια σύμφ.με την υπ’αρίθμ.34859/31-07-2018 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 
Μετά την υπ’αρίθμ.31630/08-06-2018 πρόσκληση του Υπ.Εσωτερικών θα υποβάλλουμε αίτηση ένταξης για τη διαμόρφωση 
του ορόφου του κτιρίου, προκειμένου να λειτουργήσει κι ένα επιπλέον τμήμα βρεφών δυναμικότητας 9 βρέφη. Με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του πίνακα Β1,1,2,3,του ΠΔ 99/2017  απαραίτητοι χώροι για τον βρεφικό τμήμα είναι η αίθουσα 
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ύπνου βρεφών, η αίθουσα απασχόλησης του, ο χώρος αλλαγών λουτρού βρεφών. Για τα νήπια 
απαραίτητη είναι  και η δημιουργία αίθουσας ύπνου. 

 Ο Γ Παιδικός Σταθμός Δ. Κέρκυρας στεγάζεται σε παραχωρημένο από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου επί της 
οδού Ευαγγ. Ναπολέοντος 27 και έχει δυναμικότητα 67 νήπια, σύμφ. με την υπ’αριθμ.34860/31-07-2018 άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του. . Μετά την υπ’αρίθμ.31630/08-06-2018 πρόσκληση του Υπ.Εσωτερικών θα υποβάλλουμε αίτηση ένταξης 
για τη διαμόρφωση αίθουσας 32,47 τ.μ. σε αίθουσα ύπνου προκειμένου να εναρμονιστούμε στις διατάξεις Β2.2 του άρθρου 
3 του 0ΠΔ99/2017. 

 Ο Δ Παιδικός Σταθμός Δ. Κέρκυρας στεγάζεται σε παραχωρημένο κτίριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί 5της 
οδού Κολοκοτρώνη 23.Ο Σταθμός αυτός είναι δυναμικότητας 39 νήπια. Λόγω των αυξημένων αναγκών στης πόλης για 
φιλοξενία βρεφών, ο Σταθμός αυτός θα διαμορφωθεί ,ώστε να φιλοξενεί 18 βρέφη. Τα χρήματα για τις ανάγκες αυτές θα 
καλυφθούν είτε από τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφ. με την πρόσκληση 
31630/28-06-2018,είτε από τη χρηματοδότηση του Δήμου Κέρκυρας. 

 Ο Ε Παιδικός Σταθμός Δ. Κέρκυρας στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο επί της οδού Καββάδα  24 του οποίου η  υπ’αρίθμ 
34864/31-07-2018 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι δυναμικότητας 28 νηπίων. Εκεί θα γίνει τροποποίηση της  άδειας  σε 
βρεφικό Σταθμό δυναμικότητας 9 βρεφών, προκειμένου να εναρμονιστεί απόλυτα  με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017. 

 Ο Παιδικός Σταθμός Κ. Κορακιάνας στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο στην περιοχή της Κ. Κορακιάνας .Για το Σταθμό αυτό 
θα χρειαστούν διαμορφώσεις σε δημοτικό κτίριο ,προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δυναμικότητας 
30 νηπίων και 12 βρεφών. Οι διαμορφώσεις αυτές θα γίνουν με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν της 
υπ’αρίθμ.31630/28-06-2018 πρόσκλησης του Υπουργείου ή από χρηματοδότηση του Δήμου. 

 Ο Α Παιδικός Σταθμός Λευκίμμης στεγάζεται σε δημοτικό κτίριο στην περιοχή ΜελίκιαΛευκίμμης και είναι δυναμικότητας 74 
νηπίων σύμφ. με την υπ’αρίθμ.34882/31-07-2018 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. Μετά την υπ’αρίθμ.31630/08-06-2018 
πρόσκληση του Υπ. Εσωτερικών θα υποβάλλουμε αίτηση ένταξης για τη διαμόρφωση μιας αίθουσας ύπνου σύμφ. με τον 
πίνακα Β2,2 του άρθρου 3 του ΠΔ 99/2017. 

 Ο Α Βρεφικός Σταθμός Λευκίμμης στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο στην περιοχή ΡιγγλάδεςΛευκίμμης δυναμικότητας 10 
βρεφών, σύμφ. με την υπ’αρίθμ.34879/31-07-2018 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Μετά την υπ’αρίθμ.31630/08-06-2018 
πρόσκληση του Υπ. Εσωτερικών θα υποβάλλουμε αίτηση ένταξης για τη διαμόρφωση  του ορόφου του ακινήτου 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα  επιπλέον τμήμα βρεφών. 

 Ο Παιδικός Σταθμός Κορισσίων στεγάζεται σε δημοτικό κτίριο στην περιοχή Περιβόλι της Νότιας Κέρκυρας και είναι 
δυναμικότητας 69 νηπίων,σύμφ.με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του υπ’αρίθμ.34853/31-07-2018. . Μετά την 
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υπ’αρίθμ.31630/08-06-2018 πρόσκληση του Υπ. Εσωτερικών θα υποβάλλουμε αίτηση ένταξης για τη 
διαμόρφωση των χώρων του ακινήτου προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τμήμα βρεφών δυναμικότητας 12 βρέφη και μια 
αίθουσα ύπνου νηπίων. 

 Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αχιλλείωνστεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο στην περιοχή Ποντί της Μέσης Κέρκυρας και έχει 
δυναμικότητα 21 νήπια και 8 βρέφη σύμφ. με την υπ’αρίθμ.15488/26-03-214 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. Προκειμένου 
να γίνει προσαρμογή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ99/2017 θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός των 
αιθουσών ύπνου του Σταθμού. 

 Ο Παιδικός Σταθμός Εσπερίωνστεγάζεταισε δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στο χωριό Καρουσάδες στην Βόρεια Κέρκυρα. 
Η δυναμικότητα αυτού του Σταθμού σύμφ. με την υπ’αρίθμ.34889/31-07-2018 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του είναι 160 
νήπια. Λόγω των αυξημένων αναγκών για τις ηλικίες των βρεφών στη βόρεια Κέρκυρα ,θα γίνει τροποποίηση της άδειας του 
σε βρεφονηπιακό Σταθμό δυναμικότητας 24 βρεφών και 60 νηπίων. 

 Ο Παιδικός Σταθμός Θιναλλίων Δ. Κέρκυρας που στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στην περιοχή Σφακερά της Βόρειας 
Κέρκυρας είναι δυναμικότητας 50 νηπίων σύμφ. με την υπ’αρίθμ.90641/2013-09-1-2014 τροποποίηση της αναθεωρημένης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του. Προκειμένου να εναρμονιστεί πλήρων στις διατάξεις του ΠΔ 99/2017 (ΆΡΘΡΟ3) κρίνεται 
απαραίτητος ο εξοπλισμός μιας αίθουσας ύπνου. 

 Ο Παιδικός Σταθμός Κασσωπαίων στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στην περιοχή Σινιές της Βόρειας Κέρκυρας, και είναι 
δυναμικότητας 15 νηπίων σύμφ. με την υπ’αρίθμ.59464/13-09-2013 άδεια ίδρυσης3 και λειτουργίας του. Απαραίτητη και εδώ 
η προσαρμογή του Σταθμού στο ΠΔ99/2017 (ΆΡΘΡΟ3),πράγμα που συνεπάγεται εξοπλισμό  μιας αίθουσας ύπνου .  

 Ο Β Παιδικός Σταθμός Φαιάκων στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στην περιοχή Σγουράδες της Βόρειας Κέρκυρας, και είναι 
δυναμικότητας 25 νηπίων σύμφ. με την υπ’αρίθμ.34885/31-07-2018 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. Απαραίτητη και εδώ 
η προσαρμογή του Σταθμού στο ΠΔ99/2017 (ΆΡΘΡΟ3),πράγμα που συνεπάγεται εξοπλισμό  μιας αίθουσας ύπνου. 

 Ο Παιδικός Σταθμός Παρελίωνστεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στην περιοχή Μάρμαρο της Μέσης Κέρκυρας, και είναι 
δυναμικότητας 30 νηπίων σύμφ. με την υπ’αρίθμ.57822/13-09-2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. Απαραίτητη και εδώ 
η προσαρμογή του Σταθμού στο ΠΔ99/2017 (ΆΡΘΡΟ3),πράγμα που συνεπάγεται εξοπλισμό  μιας αίθουσας ύπνου. 

 
 
Συνοψίζοντας αναφέρουμε ότι η σκοπιμότητα προμήθειας του εξοπλισμού που αναφέρεται στη μελέτη έγκειται στο γεγονός ότι, 
προκειμένου να εναρμονιστούμε πλήρως στο ΠΔ 99/2019 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας παιδικών 
και βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων» θα πρέπει να 
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δημιουργηθούν και λειτουργήσουν σε όλους τους υφιστάμενους Παιδικούς Σταθμούς αίθουσες ύπνου,που 
έως τώρα δεν υπήρχαν ,και νέα τμήματα βρεφών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.  
Ακόμη σε αυτή τη μελέτη έχουν εγγραφεί δύο μηχανήματα που αφορούν τον εξοπλισμό για την καλύτερη λειτουργία  των 
υπηρεσιών φυσικοθεραπείας που παρέχονται από φυσικοθεραπευτή στο ΚΑΠΗ Κέρκυρας, και ενός ποδηλάτου εκγύμνασης για το 
Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες που λειτουργεί στην πόλη της Κέρκυρας δυναμικότητας 25 ατόμων 
σύμφ. με την υπ’ αρίθμ.59433/23760/10-07-2018 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του.  
 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ανάγκες εξοπλισμού ανά δομή του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Κέρκυρας: 
 
 

ΤΜΗΜΑ Α «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ » 

CPV: 39161000-8: Έπιπλα Παιδικού Σταθμού 
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1 Αλλαξιέρα Τεμάχιο 16   2   2 2 2   2 2   4         

2 
Κάθισμα βρεφικό  

Τεμάχιο 70   6   12 6 8   10 8   20         

3 Καρεκλάκι bebe Τεμάχιο 132   12   18 12 12   18 12 12 36         

4 κρεβατάκια νηπίων Τεμάχιο 100 16 7 13     6 12   5 4 12 10 4 5 6 

5 
Κρεβατάκια 
βρεφών.  Τεμάχιο 99   9   18 9 12   12 12 3 24         
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6 
Κυψέλη με 8 
ντουλαπάκια Τεμάχιο 8   1   1 1 1   1 1   2         

7 

Κυψέλη με 
ντουλαπάκια 12 
θέσεων Τεμάχιο 23 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 

8 

Πάρκο βρεφικό 
ξύλινο, από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς εξ 
ολοκλήρου. Τεμάχιο 17   2   3 2 2   2 2   4         

9 
Στρώμα για κρεβάτι 
βρεφικό.  Τεμάχιο 199 16 16 13 18 9 18 12 12 17 7 36 10 4 5 6 

10 
Στρώμα για το 
πάρκο Τεμάχιο 17   2   3 2 2   2 2   4         

11 Τραπεζάκι bebe Τεμάχιο 21   2   3 2 2   2 2 2 6         

    ΣΥΝΟΛΟ 702                               
 
 

ΤΜΗΜΑ Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39512000-4: Κλινοσπεπάσματα 
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1 
Κουβέρτα ακρυλική   Τεμάχιο 211 16 16 13 18 9 18 12 24 17 7 36 10 4 5 6 
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2 
Κουβέρτα πικέ Τεμάχιο 211 16 16 13 18 9 18 12 24 17 7 36 10 4 5 6 

3 
Μαξιλάρι ύπνου βρεφών Τεμάχιο 99   9   18 9 12   12 12 3 24         

4 
Μαξιλάρι ύπνου νηπίων Τεμάχιο 105 16 7 13     6 12   5 4 12 10 4 10 6 

5 
Μαξιλαροθήκη βρεφών Τεμάχιο 198   18   36 18 24   24 24 6 48         

6 
Μαξιλαροθήκη νηπίων   200 32 14 26     12 24   10 8 24 20 8 10 12 

7 
Πετσέτα προσώπου  Τεμάχιο 140   10   20 10 15   20 15 20 30         

8 
Πετσέτα σώματος  Τεμάχιο 140   10   20 10 15   20 15 20 30         

9 
Πετσέτα χεριών  Τεμάχιο 140   10   20 10 15   20 15 20 30         

10 
Σελτεδάκι Τεμάχιο 216   20   40 20 24   20 24 20 48         

11 
Σεντόνι  - Πανωσέντονο   Τεμάχιο 398 32 32 26 36 18 36 24 24 34 14 72 20 8 10 12 

12 Σεντόνια με λάστιχο - 
Κατωσέντονο  Τεμάχιο 398 32 32 26 36 18 36 24 24 34 14 72 20 8 10 12 

  
  ΣΥΝΟΛΟ 2456                               
 
 

ΤΜΗΜΑ Γ:  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

A/A ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Β΄ 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

Δ΄ 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

Ε΄ 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

Κ.ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ 

Α΄ 
ΒΡΕΦΙΚΟΣ 

ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΧΙΛΕΙΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΣΠΕΡΙΩΝ

1 Γιογιό ανατομικό σχήμα Τεμάχιο 114 10 20 10 12 16 12 10 



         
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

       

66 
 

& ανασηκωμένη πλάτη 
2 Περπατούρα Τεμάχιο 65 6 12 6 8 10 8   

    ΣΥΝΟΛΟ 179                 
 
 
 
  

ΤΜΗΜΑ Δ. "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ 
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1 Επαγγελματική ηλεκτρική 
Κουζίνα 4 τετράγωνων 
εστιών inox  με φούρνο 
εμαγιέ inox Τεμάχιο 9 1 1 1 1 1 1 1   1  1 

  

2 Επαγγελματικό Πλυντήριο 
πιάτων και ποτηριών .                                          Τεμάχιο 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Ψυγείο Θάλαμος Συντήρησης 
Διπλός  Τεμάχιο 8   1 1   1  1  1 1  1 1 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 29                       
 
 

ΤΜΗΜΑ Ε. "ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ" 

ΕΙΔΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΠΗ ΚΔΑΠ 
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ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΑ 

Καθιστόποδήλατογυμναστικής BRX-
R95comfortToorx Τεμάχιο 1 1   
Καθιστόποδήλατογυμναστικής BRX-R 
65 comfortToorx Τεμάχιο 1   1 
  ΣΥΝΟΛΟ 2     

 
 

  
ΤΜΗΜΑ ΣΤ. "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ" 

 

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΠΗ 

1 Συσκευή διαθερμίας 
μικροκυματική (radiotherm 
1006) Τεμάχιο 1 1 

2 Συσκευήηλεκτρομάλαξης 
(COMPLEX FIXX 1.0 
MASSAGER). Τεμάχιο 1 1 

    ΣΥΝΟΛΟ 2   
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ΤΜΗΜΑ Ζ. "ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ" 
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1 
Γυμναστήριο 8 σε 1 
 

Τεμάχιο 7    1  1 1 1  1 1 1 
    ΣΥΝΟΛΟ 7                       

 
 
 
Κέρκυρα21/08/2020 
 
 
                        Η Συντάξασα                                                                        Θεωρήθηκε 
          
 

  Ανδριώτη Αναστασία                             Κυπριώτη Μαρία  
 
      

        Δ/ντρια Κοινωνικής Προστασίας                                      Διευθύντρια Διοίκησης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ     
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ     

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
     

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ » 

CPV: 39161000-8: Έπιπλα Παιδικού Σταθμού 

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 Αλλαξιέρα Τεμάχιο 16 304,00 € 4.864,00 € 

 39161000-8: 
Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 
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2 Κάθισμα βρεφικό  Τεμάχιο 70 81,00 € 5.670,00 € 

 39161000-8: 
Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

3 Καρεκλάκι bebe Τεμάχιο 132 45,00 € 5.940,00 € 

 39161000-8: 
Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

4 κρεβατάκια νηπίων Τεμάχιο 100 119,00 € 11.900,00 € 

 39161000-8: 
Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

5 Κρεβατάκια βρεφών.  Τεμάχιο 99 219,00 € 21.681,00 € 

 39161000-8: 
Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

6 Κυψέλη με 8 ντουλαπάκια Τεμάχιο 8 410,00 € 3.280,00 € 

 39161000-8: 
Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

7 Κυψέλη με ντουλαπάκια 12 θέσεων Τεμάχιο 23 495,00 € 11.385,00 € 

 39161000-8: 
Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

8 
Πάρκο βρεφικό ξύλινο, από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς εξ ολοκλήρου. 

Τεμάχιο 17 248,00 € 4.216,00 € 

 39161000-8: 
Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 
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9 Στρώμα για κρεβάτι βρεφικό.  Τεμάχιο 199 56,00 € 11.144,00 € 

 39161000-8: 
Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

10 Στρώμα για το πάρκο Τεμάχιο 17 55,00 € 935,00 € 

 39161000-8: 
Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

11 Τραπεζάκι bebe Τεμάχιο 21 184,00 € 3.864,00 € 

 39161000-8: 
Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

    ΣΥΝΟΛΟ 702 ΣΥΝΟΛΟ 84.879,00 €   

        Φ.Π.Α. 24 % 20.370,96 €   

  Κ.Α. 60.7133: Έπιπλα σκεύη     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

105.249,96 €   

 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39512000-4: Κλινοσκεπάσματα 
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A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 Κουβέρτα ακρυλική   Τεμάχιο 211 24,50 € 5.169,50 € 
39512000-4: 

Κλινοσκεπάσματα 

2 Κουβέρτα πικέ Τεμάχιο 211 19,90 € 4.198,90 € 
39512000-4: 

Κλινοσκεπάσματα 

3 Μαξιλάρι ύπνου βρεφών Τεμάχιο 99 4,90 € 485,10 € 
39512000-4: 

Κλινοσκεπάσματα 

4 Μαξιλάρι ύπνου νηπίων Τεμάχιο 105 4,00 € 420,00 € 
39512000-4: 

Κλινοσκεπάσματα 

5 Μαξιλαροθήκη βρεφών Τεμάχιο 198 3,90 € 772,20 € 
39512000-4: 

Κλινοσκεπάσματα 

6 Μαξιλαροθήκη νηπίων  Τεμάχιο 200 3,90 € 780,00 € 
39512000-4: 

Κλινοσκεπάσματα 
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7 Πετσέτα προσώπου  Τεμάχιο 140 4,50 € 630,00 € 
39512000-4: 

Κλινοσκεπάσματα 

8 Πετσέτα σώματος  Τεμάχιο 140 15,50 € 2.170,00 € 
39512000-4: 

Κλινοσκεπάσματα 

9 Πετσέτα χεριών  Τεμάχιο 140 2,30 € 322,00 € 
39512000-4: 

Κλινοσκεπάσματα 

10 Σελτεδάκι Τεμάχιο 216 7,50 € 1.620,00 € 
39512000-4: 

Κλινοσκεπάσματα 

11 Σεντόνι  - Πανωσέντονο   Τεμάχιο 398 14,20 € 5.651,60 € 
39512000-4: 

Κλινοσκεπάσματα 

12 
Σεντόνια με λάστιχο - 

Κατωσέντονο  
Τεμάχιο 398 14,20 € 5.651,60 € 

39512000-4: 
Κλινοσκεπάσματα 

    ΣΥΝΟΛΟ 2456 ΣΥΝΟΛΟ 27.870,90 €   

        Φ.Π.Α. 24 % 6.689,02 €   

  Κ.Α. 60.7135: Λοιπός εξοπλισμός   
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

34.559,92 €   
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:ΤΜΗΜΑ  Γ:  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ  

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 
Γιογιό ανατομικό σχήμα 
& ανασηκωμένη πλάτη 

Τεμάχιο 114 9,00 € 1.026,00 € 
44410000-7 Είδη 
μπάνιου κουζίνας 

2 Περπατούρα Τεμάχιο 65 45,00 € 2.925,00 € 
37529200-4 Παιχνίδια 

με αναβάτη 

    ΣΥΝΟΛΟ 179 ΣΥΝΟΛΟ 3.951,00 €   

        
Φ.Π.Α. 24 

% 
948,24 €   

  Κ.Α. 60.7135: Λοιπός εξοπλισμός   
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4.899,24 €   
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ Δ. "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ  

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 

Επαγγελματική ηλεκτρική 
Κουζίνα 4 τετράγωνων 
εστιών inox  με φούρνο 

εμαγιέ inox 

Τεμάχιο 9 2.193,75 € 19.743,75 € 

39314000-6: 
Εξοπλισμός 

επαγγελματικού 
μαγειρείου 

2 
Επαγγελματικό Πλυντήριο 

πιάτων και ποτηριών .                                          
Τεμάχιο 12 833,00 € 9.996,00 € 

39713100-4: 
Πλυντήρια πιάτων 

3 
Ψυγείο Θάλαμος Συντήρησης 

Διπλός  
Τεμάχιο 8 1.620,00 € 12.960,00 € 

39711100-0: 
Ψυγεία και 
καταψύκτες 

    ΣΥΝΟΛΟ 29 ΣΥΝΟΛΟ 42.699,75 €   

        Φ.Π.Α. 24 % 10.247,94 €   

  Κ.Α. 60.7133: Έπιπλα σκεύη   
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

52.947,69 €   
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ Ε. "ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ" 

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 
Καθιστό ποδήλατο 
γυμναστικής BRX-
R95comfortToorx 

Τεμάχιο 1 483,87 € 483,87 € 
37442900-8 
Πολυόργανα 
Γυμναστικής 

2 
Καθιστό ποδήλατο 

γυμναστικής BRX-R 65 
comfortToorx 

Τεμάχιο 1 375,00 € 375,00 € 
37442900-8 
Πολυόργανα 
Γυμναστικής 

    ΣΥΝΟΛΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ 858,87 €   

        
Φ.Π.Α.        
24 % 

206,13 €   

  Κ.Α. 60.7135: Λοιπός εξοπλισμός   
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.065,00 €   
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ. "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ" 

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 
Συσκευή διαθερμίας 

μικροκυματική (radiotherm 1006) 
Τεμάχιο 1 6.329,00 € 6.329,00 € 

 33100000-1 
Ιατρικές Συσκευές 

2 
Συσκευήηλεκτρομάλαξης 

(COMPLEX FIXX 1.0 
MASSAGER). 

Τεμάχιο 1 241,13 € 241,13 € 
 33100000-1 

Ιατρικές Συσκευές 

    ΣΥΝΟΛΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ 6.570,13 €   

        
Φ.Π.Α. 24 

% 
1.576,83 €   

  
Κ.Α. 60.7135: Λοιπός 

εξοπλισμός 
    

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

8.146,96 €   
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ Ζ. "ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ" 

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 Γυμναστήριο 8 σε 1 Τεμάχιο 7 770,00 € 5.390,00 € 37535200-9 
Εξοπλισμός 
παιδικής χαράς 

    ΣΥΝΟΛΟ 7 ΣΥΝΟΛΟ 5.390,00 €   

        
Φ.Π.Α.  24 

% 
1.293,60 €   

Κ.Α. 60.7135: Λοιπός εξοπλισμός   
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

6.683,60 €   

 
 
 
Κέρκυρα    21/08/2020 
 
 
                        Η Συντάξασα                                                         Θεωρήθηκε 
          
 

       Ανδριώτη Αναστασία               Κυπριώτη Μαρία  
 
      

               Δ/ντρια Κοινωνικής Προστασίας           Διευθύντρια Διοίκηση 
 



         
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

       

79 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 

 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι. Ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και ενός από αυτούς 
θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. 
 
 

 Όλα τα κατωτέρω προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, 

ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση 

χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και 

αναγνωρισμένου τύπου (μοντέλου) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.  

 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, το κόστος μεταφοράς και συναρμολόγησης, 

τοποθέτησης – εγκατάστασης των ειδών, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών. Τα είδη  θα 

εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή της και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, 

εντός ωραρίου λειτουργίας στους χώρους των Δομών, δηλαδή έως τις 3.00 μ. μ.Επίσης, στην τιμή προσφοράς του 

προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση και η επίδειξη λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στο 

προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.  
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 Κατά την παράδοση τους τα είδη, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας 

στην ελληνική γλώσσα, σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται, καθώς και τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις. 

 
 Όλα τα έπιπλα που περιλαμβάνονται στην προμήθεια θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή 

ασφάλεια για βρέφη και νήπια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο 

πέρασμα του χρόνου.Η κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια ειδών της μελέτης θα πρέπει να 

εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο αυτού. 

 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – EuropeanNorms), να φέρει 

το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση 

συμμόρφωσης CE) και ότι άλλες δηλώσεις συμμόρφωσης που τυχόν απαιτούνται (σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ε.Κ. 

1935/2004 κτλ), να είναι σύμφωνος με τα εθνικά (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και να πληροί όλες τις 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

 Για το παιδικό πάπλωμα» καθώς και για την επένδυση των στρωμάτων θα προσκομιστεί το πιστοποιητικό ΟΕΚΟ ΤΕΧ που 

δηλώνει ότι το προϊόν είναι οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς 

ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών.  

 Τα ηλεκτρικά είδη θα είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή 

άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού και θα φέρουν σήμανση CE για την οποία θα προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης. Επίσης, θα είναι επαγγελματικά, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα συνοδεύονται από 

εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

 Πιο αναλυτικά, για τον εξοπλισμό, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα: 
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 ΚΥΑ Ζ 3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και 

πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – 
Επιτροπή Επίπλου», 

 ΚΥΑ Ζ 3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ / ΕΝ προτύπων – Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης 
για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό» 

 
Αναλυτικότερα: 

 Τα προς προμήθεια είδη που περιέχουν πλαστικά ενδιάμεσα προϊόντα, προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης 

συμμόρφωσης και τεκμηρίωσης καταλληλόλητας προϊόντος μετά τον έλεγχο της μεταναστευτικότητας των συστατικών των 

υλικών, όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς. 

 Τα προς προμήθεια είδη ξύλινης κατασκευής, όπως βιβλιοθήκες, ερμάρια, συρταριέρες, κ.λ.π. θα είναι συναρμολογούμενα 

(για εύκολη μεταφορά και παράδοση), στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, μη χτυπημένα ή ανομοιόμορφα και ανθεκτικής 

κατασκευής. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5 

430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4- 2009). Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή των ξύλινων κατασκευών. 

 Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να προσκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες είναι: 

 Για τη μοριοσανίδα, το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης να είναι τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 

πρότυπα (ΕΝ). 

 Για την επικάλυψη με μελαμίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ΕΝ 14322:2004, 

ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπως αυτά ισχύουν. Δηλαδή: 

o Αντοχή στην τριβή: κατηγορία 2 
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o Αντοχή στη χάραξη: >2Nt 

o Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο: rating 3 

o Αντοχή στη φθορά από την χρήση χημικών: rating 4 

o Ταυτοποίηση του ABS που χρησιμοποιείται στα σόκορα 

o Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, τα οποία 

καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3). 

 
 Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια, δηλαδή 

από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά και διεθνή: 

 EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής και ανθεκτικότητας), 

 ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά Ιδρύματα, απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμών) 

 Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία για: 

 την πρώτη ύλη (μοριοσανίδα) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 312:2003, όπως 

αυτό ισχύει. 

 Την κόλλα που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η οποία πρέπει να μην είναι τοξική. 

 Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας, νερού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Το κάθε προϊόν έχει εγγύηση (Ν 3043/2002) τουλάχιστον ίση με τον χρόνο που προβλέπεται στη γενική περιγραφή στην 

κάθε επιμέρους ομάδα εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους περιγραφές του κάθε προϊόντος. Ο χρόνος εγγύησης 

αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή. Ο κάθε προμηθευτής εγγυάται 

αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών που προμηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος 
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για τη χωρίς καθυστέρηση με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αποφαίνεται την 

περίοδο αυτή εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα 

στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής 

συνεπάγονται στην αχρηστία μέρους ή του συνόλου των προς προμήθεια ειδών, ο προμηθευτής προβαίνει σε 

αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση του Δήμου (Ν 3043/2002). Ο Σύνδεσμος πληροφορεί τον προμηθευτή ως προς το είδος 

και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο προμηθευτής δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς 

καθυστέρηση, ο Σύνδεσμος μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη 

του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση, η οποία δεν μπορεί να είναι πέραν του 

ωραρίου κανονικής λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Συνδέσμου. 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TMHMA Α «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ » 
 

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και 

εξελιγμένης κατασκευής και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πρότυπα 

ασφάλειας και υγιεινής και τις προδιαγραφές της μελέτης. Θα φέρουν σήμανση CE και η εταιρεία κατασκευής θα είναι 

πιστοποιημένη με ISO 9001. Οι κατασκευές θα συμμορφώνονται με τα όρια μετανάστευσηςορισμένων στοιχείων, τα οποία 

καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3) και θα φέρουν τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά όπως αναφέρονται παραπάνω. 
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Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, όπως και οι συνθέσεις και 

μπορούν να τροποποιηθούν προσφέροντας υλικά ανάλογου τύπου και αριθμού, με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Όλος ο 

εξοπλισμός θα έχει στρογγυλεμένες γωνίες, ασφαλή για τα παιδιά για αποφυγή ατυχημάτων. Για τα έπιπλα απαιτείται 

εγγύηση τριών ετών, εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους προδιαγραφές. 

 
 
 

TMHMA Α «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ » 
 
 

Α1 Αλλαξιέρα 
 
Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης και περιθώρια από PVC. Φέρει 2 ράφια 
στην αριστερή πλευρά, τρία συρτάρια στη δεξιά και ένα ράφι πάνω από τα συρτάρια.  
 
Στο επάνω μέρος τοποθετείται  ειδικό πλαίσιο στο οποίο σφηνώνει το στρώμα αλλαγής βρεφών. 
 
Διστάσεις: 101Χ56Χ93 εκ. Πάγκος αλλαγής (στρώμα) 70Χ72 εκ. Το στρώμα περιλαμβάνεται 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 
 
EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες 
 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα) 
 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων) 
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Α2 Κάθισμα βρεφικό 
 
Βρεφικό κάθισμα από ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας το οποίο θα φέρει σήμα CE. Θα 
είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, θα πρέπει επίσης να έχει ρυθμιζόμενο ύψος 
καθίσματος, ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης σε 3 θέσεις, αφαιρούμενο τραπέζι, πλαστικοποιημένο 
κάλυμμα καθίσματος και πλάτης. Ζώνη ασφαλείας και υποπόδιο. Δύο ρόδες στην πίσω του 
πλευρά. 
 

Α3 Καρεκλάκι bebe. 
 
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20mm με επένδυση οξιάς. Θα είναι 
εξ’ ολοκλήρου βαμμένο σε χρώμα της επιλογής μας. Το καρεκλάκι είναι 
μονταρισμένο και σταθερό, αποτελείται από τα δύο πλαϊνά του, το κάθισμα και 
την πλάτη. Τα δύο πλαϊνά του κομμάτια δεν είναι κάθετα στο έδαφος αλλά έχουν 
κλήση (άνοιγμα) στο κάτω μέρος προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγάλη 
σταθερότητα στο καρεκλάκι. Βγαίνουν δε σε ύψος περίπου 15cm πάνω από το 
κάθισμα προκειμένου να είναι και μπράτσα. 
Στα μπράτσα του (στο επάνω μέρος τους) και στην πλάτη επίσης φέρει χουφτίστες 
για την εύκολη μετακίνησή του. 
 
Όλα τα άκρα και οι γωνίες του να είναι στρογγυλεμένες και ακίνδυνες για τα 
βρέφη. 
 
Όλες οι συνδέσεις των τμημάτων του καθίσματος δεν φέρουν εμφανές 
οποιοδήποτε μεταλλικό εξάρτημα (βίδες, καρφιά, γωνίες). 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα 
πρότυπα εθνικά (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά και διεθνή: 
 
    Διαστάσεις : 36 Χ 36 Χ 41 εκ. Ύψος καθίσματος :19 εκ. 
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EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής 
και ανθεκτικότητας), 
 
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά Ιδρύματα, απαιτήσεις 
ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμών) 
 

Α4 Κρεβατάκια νηπίων στοιβαζόμενα 
 
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. Τα τέσσερα 
πόδια του έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. και ο πάτος του αποτελείται από ξύλινες πήχες για να 
αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Τα κρεβατάκια έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται με 
ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για εξοικονόμηση χώρου. Ανά πέντε κρεβάτια το ένα φέρει 
ρόδες ενισχυμένες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή τους κατά την αποθήκευση. Όλα τα άκρα του 
είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 
 
Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται 
 
Διαστάσεις:138Χ67Χ20 εκ. 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 
 
BS ΕΝ 716-1:2008+Α1-2013  Έπιπλα, Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για οικιακή χρήση.  
Απαιτήσεις ασφαλείας.  
 
BS ΕΝ 716-2:2008+Α1-2013  Έπιπλα, Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για οικιακή χρήση.  
Μέθοδοι δοκιμών. 
 

Α5 Κρεβατάκια βρεφών. 
 
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 
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περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το 
καγκελάκιστη 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 Χ 68 Χ 88 εκ. 
.  
 
Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  
 
EN 716-1:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Απαιτήσεις ασφαλείας)  
 
EN 716-2:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Μέθοδοι δοκιμών). 
 

Α6 Κυψέλη με 8 ντουλαπάκια 
 
Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης και περιθώρια PVC.  . Χρώμα σκελετού 
γκρι ανοιχτό και πορτάκια σε έντονα χρώματα. Φέρει 8 πορτάκια σε διάταξη 2Χ8.  Κάθε πορτάκι φέρει 
κλειδαριά. 
 Διαστάσεις: 80Χ38Χ145 εκ.  
 

Α7 Κυψέλη με ντουλαπάκια 12 θέσεων 
 
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. 
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Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον. 
 
Διαστάσεις: 86Χ40Χ121εκ. 
 

Α8 Πάρκο βρεφικό ξύλινο 
 
Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον. Αποτελείται από 4 καγκελάκια πεπλατυσμένα και στρογγυλεμένα σε όλες τους τις 
πλευρές τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με 4 κολονάκια τα οποία στο πάνω μέρος τους 
έχουν στρόγγυλο τελείωμα (μπάλα). Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 
βρέφη. Κάθε πάρκο θα συνοδεύεται από στρωματάκι επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη 
υψηλής ποιότητας και αντοχής, σε χρώμα που εσείς θα επιλέξετε. 
 
Διαστάσεις: 132Χ132Χ65 εκ. ύψος. 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  
 
BS ΕΝ 71-1:2014  Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες.  
 
BS EN 71-2:2011+A1:2014  Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα.  
 
BS EN 71-3:2013+A1:2014  Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων 

 

Α9 Στρώμα για κρεβάτι βρεφικό. Από κοκοφοίνικα 
 
Ημίσκληρο - Τελάρο: ορθοπεδικό Πυκνότητα ελατηρίων 108 ελ./m2. Διάμετρος σύρματος ελατηρίων: 
2,4 mm, Υλικά γεμίσματος: Λευκός βαμβακερός τάπητας (πεπιεσμένος) - 100% Ελληνικό βαμβάκι 
(αφράτο). Υλικά καπιτονέ - Ύφασμα ζακάρκαπιτοναρισμένο με πιστοποίηση O eko-tex - Ακρυλική 
βάτα 170 gr/m2 - Non-woven 40 gr/m2. Περιλαμβάνει 2 εξαεριστήρες. Αδιάβροχη επένδυση στη μία 
πλευρά. 
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Διαστάσεις: 129 x 60 x 18 εκατοστά. 
 

Α10 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. 
 

Α11 Τραπεζάκι bebe 
 
Ο εξάγωνος (για μεγαλύτερη σταθερότητα) σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και περασμένος 
στρογγύλι σε όλες του τις πλευρές. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. Το καπάκι θα 
είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F20 χιλ. με επένδυση φορμάικας σε διάφορα 
χρώματα. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα 
για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και 
ακίνδυνα για τα παιδιά. 
 
Στα πέλματα θα 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. 
 
Διάμετρος: 100 εκ. και ύψος: 40 εκ. 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  
 
ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες), 
 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα) 
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ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων) 
 

 
 

TMHMA Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
 
 

Β1 Κουβέρτα ακρυλική  σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας 
 
• Διαστάσεις: 110 x 160 εκ. 

Β2 Κουβέρτα πικέ  
 
• Βαμβακερή 100% 
• Πικέ  
• Ζακάρ 
• Ποικιλία χρωμάτων  
• Διαστάσεις: 160 x 120 εκατοστά 

Β3 Μαξιλάρι ύπνου βρεφών.  
Μαξιλάρι αντιαλλεργικό, αντιμικροβιακό με γέμιση από αποστειρωμένο βαμβάκι 
και με εξωτερική επικάλυψη υφάσματος 100% βαμβακερού. Διαστάσεις 4 4εκ.χ 
31 εκ 
 

Β4 Μαξιλάρι ύπνου νηπίων.  
Μαξιλάρι αντιαλλεργικό, αντιμικροβιακό με γέμιση από αποστειρωμένο βαμβάκι 
και με εξωτερική επικάλυψη υφάσματος 100% βαμβακερού. Διαστάσεις 42εκ.χ 
32 εκ 
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Β5 
Μαξιλαροθήκη 100 % βαμβακερή βρεφών 

Β6 
Μαξιλαροθήκη 100 % βαμβακερή νηπίων 

Β7 Πετσέτα προσώπου 100 % βαμβακερή μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας  
και αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα–-πλένεται στους 60 o , χρωματιστές 
50 X 70 εκ. 

Β8 Πετσέτα σώματος 100 % βαμβακερή μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας  και 
αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα -πλένεται στους 60 o , χρωματιστές 70 X 
140 εκ. 

Β9 Πετσέτα χεριών 100 % βαμβακερή μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας  και 
αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα - πλένεται στους 60 o , χρωματιστές 30 
X 50 εκ. 

Β10 

Σελτεδάκι αδιάβροχο πετσετέ διαστάσεων 60 Χ 70  
Β11 

Σεντόνι  - Πανωσέντονο  100 % βαμβακερό διαστάσεων 170 Χ 115 εκ. 
Β12 Σεντόνια με λάστιχο - Κατωσέντονο με λαστιχάκια στις γωνίες ώστε να 

εφαρμόζει σταθερά στο στρώμα 
• Βαμβακερό  100% 
• Διαστάσεις: για στρώμα διαστάσεων 129 Χ 60 Χ 18 εκ. 

 
 
 

 
ΤΜΗΜΑ Γ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

Γ1 Γιογιό ανατομικό σχήμα & ανασηκωμένη πλάτη 
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Γ2 Περπατούρα 
 

TMHMA Δ. "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ¨ 
 
Οι προσφερόμενες συσκευές θα είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
εναρμονισμένες στην Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και θα φέρουν το σήμα CΕ ΜΑRΚ.  
Όλες οι συσκευές θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών (χωρίς περιορισμό ωρών 
εργασίας) και θα καλύπτει όλα τα μέρη των συσκευών, πλην εκείνων που υπόκεινται σε φυσική φθορά.  
Επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται prospectus και τεχνικά εγχειρίδια για 
τον κατωτέρω εξοπλισμό.  
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει, μέσα σε 30 (τριάντα) ημέρες από την ειδοποίηση του Συνδέσμου να 
αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή 
συντήρηση του.  
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης, εκτός από την επίδειξη και δοκιμή της συσκευής σε λειτουργία και η εκπαίδευση του 
προσωπικού στη χρήση της και η παράδοση βιβλίου με αναλυτικές οδηγίες χειρισμού και συντήρησης της συσκευής στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
 
Δ1 Επαγγελματική ηλεκτρική Κουζίνα 4 τετράγωνων εστιών  με φούρνο  

 
Ηλεκτρική κουζίνα NORTHF80E4 βαρέως επαγγελματικού τύπου, με τέσσερις 
(4) μαντεμένιες εστίες 30Χ30εκ και φούρνο, κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από 
ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα. 
Η συνολική ισχύς της συσκευής θα είναι 17,6 KW ηλεκτρικής σύνδεσης 400V . Ο 
χειρισμός των εστιών θα γίνεται από διακόπτες περιστροφικούς τεσσάρων (4) 
διαβαθμίσεων. Η κουζίνα θα φέρει φούρνο με ανοξείδωτα τοιχώματα και δύο (2) 
θωρακισμένες ανοξείδωτες αντιστάσεις, συνολικής ισχύος 5 KW. Οι 
αντιστάσεις του φούρνου ελέγχονται με αναλογικό θερμοστατικό διακόπτη 50ο - 
300ο C, με ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και δύο (2) διακόπτες. Η θύρα θα είναι 
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ανοξείδωτη με εσωτερική μόνωση υαλοβάμβακα και θα τερματίζει σε οριζόντια 
θέση και στο επίπεδο του πυθμένα του φούρνου για την εύκολη έξοδο των 
ταψιών. Η κουζίνα θα εδράζεται σε 4 πόδια ανοξείδωτα υψηλής αντοχής, με 
ρυθμιζόμενο πέλμα για να ευθυγραμμίζεται η συσκευή. Ενδεικτικές εξωτερικές 
διαστάσεις:80 Χ 90Χ85εκ. (ΠΧΒΧΥ).  

Δ2 Επαγγελματικό Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών .  
 
  Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών ισχύος 5,1kW/230V, από ανοξείδωτη λαμαρίνα 
INOX 18/10.  
Με θερμόμετρο μπόιλερ και κάδου και βαλβίδα στεγνωτικού.  
Με επιλογή 3 χρόνων πλυσίματος  
 Κατάλληλο και για πλύση δίσκων.  
Στη συσκευασία θα περιλαμβάνεται 1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων και 1 
κουταλοθήκη.  
Το υπό προμήθεια πλυντήριο θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης 
τουλάχιστον Α. Καλύτερης ενεργειακής κλάσης θα ληφθεί υπόψη κατά την 
αξιολόγηση.  
Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την 
ενεργειακή ετικέτα.  
του υπό προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην 
τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το 
Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συμπεριληφθεί στην τεχνική 
προσφορά για αξιολόγηση.  
 
Διαστάσεις συσκευής: 
Πλάτος: 485 χλστ 
Βάθος: 510 χλστ 
Ύψος: 760 χλστ 
 



         
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

       

94 
 

 

Δ3 Ψυγείο Θάλαμος Συντήρησης Διπλός  
 
Επαγγελματικό ψυγείο - θάλαμος συντήρησης με 2 πόρτες US137 INOX 304          
,κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18-10 (AISI 304) με 
λείανση GRIT 180 (Satin). Στηv πρόσοψη θα φέρει θύρα με εσωτερική 
μόvωση. .Στo πάνω μέρας θα φέρει ηλεκτρονικό 
θερμόμετρο θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασιών λειτουργίας 
με συνεχή ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και 
διακόπτη λειτουργίας ΟΝ/OFF.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:            
  Τιμή σύνδεσης: 0,65Kw 
  Τάση: 230V 
  Βάρος: 185Kg                   
  Πλάτος: 1370 χλστ 



         
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

       

95 
 

  Βάθος: 820 χλστ 
  Ύψος: 2070 χλστ 

 
 
 
 

TMHMA Ε. "ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ¨ 
Ε1 Καθιστό ποδήλατο γυμναστικής BRX-R95 comfortToorx 

-Δίσκος: Μπροστά 
-Σύστημα αντίστασης: μαγνητικό ελεγχόμενο από ηλεκτρικό μοτέρ. 
-Βάρος τροχού 10 κιλά. 
-Ρύθμιση αντίστασης ηλεκτρική σε 24 επίπεδα 
-Μέγιστο βάρος χρήστη 130 κιλά. 
-Θέση σέλας οριζόντια ρύθμιση  με πλάτη για άνετη θέση άσκησης. 
-Μανιβέλα πεντάλ: 3  κομμάτια με δίσκο. 
-Πεντάλ: μεγάλα με ιμάντες.  
-Βάρος 43 κιλά   
-Διαστάσεις όταν στηθεί :150 χ 60 χ 116 εκατ. 
-Μεικτό βάρος: 48 κιλά. 
-Πιστοποιήσεις:CE-ROHS-EN957 
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Ε2 Καθιστό ποδήλατο γυμναστικής BRX-R 65 comfortToorx 

 

-Σύστημα αντίστασης μαγνητικό με 8 επίπεδα ρύθμισης 
-Βάρος τροχού 7 κιλά 
-Μέγιστο βάρος χρήστη 110 κιλά. 
-Καθαρό βάρος 29,5 κιλά. 
-Διαστάσεις όταν στηθεί :130 χ 63 χ 97 εκατ.  
-Computer προπόνησης με οθόνη LCD, με στήριγμα για smartphone και tablet 
-Λειτουργίες computer  προπόνησης: απόσταση, χρόνος, θερμίδες, καρδιακοί παλμοί, 
ταχύτητα, χιλιόμετρα, αυτόματη επιλογή ενδείξεων.  
-Σέλα με οριζόντια ρύθμιση με πλάτη για άνετη θέση άσκησης  
-Μέτρηση καρδιακών παλμών με αισθητήρες παλάμης. 
-Ρύθμιση αντίστασης: χειροκίνητη με  8 επίπεδα ρύθμισης. 
-Πιστοποιήσεις:CE-ROHS-EN957 
 

 
 
 

TMHMA ΣΤ. "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ¨ 
ΣΤ1 

Συσκευή διαθερμίας μικροκυματική (radiotherm 1006) 

Εκπέμπει σε συνεχή και παλμική λειτουργία.  
Τρείς επιλογές λειτουργίας.  
Μέγιστη ισχύ 200 watt . 
Ελάχιστη 25 watt. 
4 Διαφορετικά ηλεκτρόδια.  
Ένδειξη ισχύος και χρόνου . 
Χρόνος θεραπείας 1 έως 20 λεπτά . 
Συνεχής 200 watt, παλμική 600 watt ισχύ θεραπείας.  
Εργονομικός βραχίονας  ηλεκτροδίων . 
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Βάρος 43 κιλά . 
Διαστάσεις: μήκος 41 εκατ. πλάτος 42 εκατ. ύψος 97 εκατ. 
 
 
 

ΣΤ2 Συσκευήηλεκτρομάλαξης (COMPLEX FIXX 1.0 MASSAGER). 
Συσκευή μασάζ σώματος  
Παρέχει το απόλυτο βαθύ και αποτελεσματικό μασάζ για τους ιστούς και 
τους καταπονημένους μύες. Ο συνδυασμός της ταχύτητας και της 
πίεσης των χεριών, εξατομικεύει το μασάζ για να καλύψει τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις της αποκατάστασης. Συμβάλει στην μείωση του 
πόνου, χαλαρώνει τους σφικτούς μύες.  
3 Ταχύτητες – 120 min 25 sps, 33sps και 46sps.  
Εύρος 14 mm.  
Βάρος (με μπαταρία και κεφαλή) 990 gr.  
Διάρκεια μπαταρίας 90 min 
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 120 min.  
Επιπλέον εξοπλισμός:  
Κεφαλή coneκαι κεφαλή pad. 
 

 
 

TMHMA Z. "ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ¨ 
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Ζ.1 Γυμναστήριο 8 σε 1 
 

 Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής 
ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 

 Έχει την δυνατότητα να ρυθμιστεί σε 8 διαφορετικές 
διαμορφώσεις 

 Αποτελείται από σπιτάκι αναρρίχησης με τούνελ, 2 μεγάλες 
τσουλήθρες, τοίχο αναρρίχησης και ανοιγόμενη πόρτα 

 Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους. ανθεκτικό στις καιρικές 
μεταβολές 

 Μέγιστος αριθμός παιδιών: 6 
 Ανώτατο βάρος ανά παιδί: 45kg 
 Διαστάσεις: 445 x 114 x 128 εκατοστά 

 
 
 
                Κέρκυρα    21/08/2020 
 
 
                        Η ΣυντάξασαΘεωρήθηκε 
          
 

  Ανδριώτη Αναστασία       Κυπριώτη Μαρία  
 
      

               Δ/ντρια Κοινωνικής Προστασίας     Διευθύντρια Διοίκησης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κέρκυρα 21-08-2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ       

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

Τίτλος Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την  

«Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών των δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ 
στον τομέα της πρόνοιας» 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια   εξοπλισμού για τις Κοινωνικές δομές του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, η 
οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την πρόσκληση υπ’αρίθμ.1684/09-08-2018 με άξονα 
προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης , υγείας και πρόνοιας» 

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε 7 διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της πράξης, αλλά και οι προσφορές για μέρος μόνον 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

O προϋπολογισμός αναλύεται σε: 
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Προϋπολογισμός τμήματος 1+ Προϋπολογισμός τμήματος 2+Προϋπολογισμός τμήματος 3+ Προϋπολογισμός τμήματος 4+ 
Προϋπολογισμός τμήματος 5+ Προϋπολογισμός τμήματος 6 + Προϋπολογισμός τμήματος 7  =Συνολικός Προϋπολογισμός  

ΤΜΗΜΑ Α: «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 105.249,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Β : «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 34.559,92€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Γ : «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 4.899,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Δ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 52.947,69 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.  
ΤΜΗΜΑ E: «ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.065,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.  
ΤΜΗΜΑ ΣΤ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ¨» εκτιμώμενης αξίας 8.146,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Ζ: «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 6.683,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
Για την εκτέλεση της προμήθειας έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2021 στους 
παρακάτω κωδικούς εξόδων: 
 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 % 

1. Κ.Α. 60.7133: Έπιπλα σκεύη 158.197,65 € 
2. Κ.Α. 60.7135: Λοιπός εξοπλισμός 55.354,72 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24 % 213.552,37 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο   Νομοθεσία που διέπει την προμήθεια 

Έχοντας υπ’ όψη: 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
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2.Του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –    

    Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010) 

3.Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 114/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
και του άρθρου 20, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 22, παρ.6,52,60 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227/06.12.2016)  «Ανάθεση κατ’ αποκλειστικότητα» του 
ίδιου Νόμου. 

4. Του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

5.Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6.Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 
και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16. 

7.Της με αριθμ Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού   Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 

8.Της με αριθμ Π1/542/4-3-2014(ΑΔΑ:Β1ΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου ο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

  9.Της  με αριθμ. 158/2016/25-10-2016 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ για την έγκριση του  

 τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 
ορίων των οδηγιών. 

10.Του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και  στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015) 

11.Του εκτελεστικού  κανονισμού (ΕΕ)2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

12.Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α). «Κύρωση του Κώδικα του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 

13.Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
υποπαράγραφο ΣΤ 20 του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/07-4-2014). 
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14.Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογία εισοδήματος ,επείγοντα μέτρα του  Ν.4046/2012 ,του 
Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

15.Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις –Καταργήσεις-Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων» 

16.Του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής  του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις και 
ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του άρθρου 1 «Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» που αντικατέστησε την παρ.1 
του άρθρου 8 του Ν.4155/2013. 

17.Του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α) «Έλεγχος, δειγματοληψίες-εργαστηριακές εξετάσεις». 

18.Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7)    «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών.  

19. Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα-Τροποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

20. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και 
του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις αναφορικά με τους συντελεστές παρακράτησης φόρου. 

21. Το νόμουπ'αριθμ. 4442/2016 ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016 ‘Νέο θεσμικό    πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

Καθώς επίσης το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις και ισχύει κατά την έναρξη της 
διαδικασίας ανάθεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού, 

2. Τεχνική Έκθεση, 

3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας, 
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4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας 

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο, διεθνή Μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής:  

Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου οικονομικής προσφοράς)  

για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης, της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών τευχών του διαγωνισμού. Γίνονται δεκτές 
διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης.  Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το 
σύνολο της πράξης, αλλά και οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

 Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε επτά  (7) διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο    Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης – Σύμβαση 

H κατακύρωση θα γίνει στο συμμετέχοντα/οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 
μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

Στον/Στην μειοδότη που θα γίνει η ανάθεση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης και  υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Εάν ο/η μειοδότης στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της 
υπηρεσίας  στον επόμενο κατά σειρά  μειοδότη. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) 
ημερών από την ειδοποίηση του για την υπογραφή της συμβάσεως.  
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  
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• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  
Στη σύμβαση θα υπάρχει ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου(παρ.3 άρθρου 22 του Ν. 4144/2013. 
Σύμφωνα με το ν. 4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος  
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της είναι τέσσερις (4) μήνες. 
 
Άρθρο 7ο    Σταθερότητα τιμών  
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
 

Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου  
Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  
Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :  
1. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  
2. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή αποθήκευση της προμήθειας.  
3. Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του 
τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες 
μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

1. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, νόμιμα κυκλοφορούντα στην 
αγορά. 

2. Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστά και αναγνωρισμένου τύπου ,φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και τα πρότυπα για την ασφάλεια, θα 
φέρουν σήμανση CE και η εταιρεία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. 
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3. Μεταφορά ειδών  

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά του μέσα και έξοδα την    
μεταφορά των προϊόντων μέχρι τα σημεία παράδοσης, που θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

4. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να δώσει προσφορά για τα συγκεκριμένα προϊόντα όπως αυτά  περιγράφονται στον προϋπολογισμό, εάν η 
προσφορά δεν πληροί τις προϋποθέσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τον Σύνδεσμο και ο ανάδοχος θα πληρωθεί σύμφωνα με τις ποσότητες που θα του ζητηθούν. 

5. Ο ανάδοχος-προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των 
προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την 
συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Σύνδεσμος.  

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών συσκευασίας, 
μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης των ειδών στους χώρους του Συνδέσμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής.  

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο 
Σύνδεσμος, καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση – συναρμολόγηση των 
παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο   Χρόνος  και τόπος παράδοσης ειδών (άρθρο 206) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στις δομές του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας  τμηματικά, κατόπιν 
παραγγελίας προς τον Ανάδοχο.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του, η οποία θα ορίζεται από το ΝΠΔΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στους 
χώρους των δομών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Βρεφικός Σταθμός Κέρκυρας «Τα Μαρμελίνια» Δ/νση: Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 75 

Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: Ν. ΖΑΜΠΕΛΗ 3 

Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΕΥΑΓ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 27 

Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 
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Ε΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΚΑΒΒΑΔΑ 24 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων Δ/νση:  ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ 

Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων Δ/νση:  ΣΓΟΥΡΑΔΕΣ 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κορισσίων Δ/νση: ΠΕΡΙΒΟΛΙ  

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εσπερίων Δ/νση: ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λευκίμμης Δ/νση: ΜΕΛΙΚΙΑ 

Α΄ Δημοτικός Βρεφικός Σταθμός Λευκίμμης Δ/νση: ΡΙΓΓΛΑΔΕΣ 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αχιλλείων Δ/νση : ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΙ 

Παιδικός Σταθμός Θιναλίων Δ/νση : ΣΦΑΚΕΡΑ ΔΕ Θιναλλίων 

      Παιδικός Σταθμός Κασσωπαίων, Δ/νση: ΣΥΝΙΕΣ, ΔΕ Κασσωπαίων 

      Παιδικός Σταθμός Παρελίων, Δ/νση: ΜΑΡΜΑΡΟ, ΔΕ Παρελίων 

Κ.Η.Φ.Η.  Εσπερίων Δ/νση : ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ,ΔΕ Εσπερίων 

      ΚΑΠΗ Κερκυραίων Δ/νση : Ακαδημίας 3,ΔΕ Κερκυραίων  

      ΚΔΑΠ ΜΕΑ Κερκυραίων , Δ/νση :2η  παρ. Ελευθερίου Βενιζέλου 5 

 

Ο ανάδοχος-προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τις ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης ανά Δομή (π.χ.  Παιδικοί 
Σταθμοί ,ΚΗΦΗ ,ΚΔΑΠ ΜΕΑ). 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα 
διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά του.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του 
άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
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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. 

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  δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Άρθρο 10οΚυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας  

1. Αν τα είδη της προμήθειας φορτωθούν- παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. 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. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, 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 προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/16 

 

Άρθρο 11ο  Παραλαβή ειδών  

Η παρακολούθηση και η παραλαβή της συγκεκριμένης σύμβασης προμήθειας θα γίνεται σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 του 
Ν.4412/16  από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί με την με την 01-05 /07-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΥΣΟΚΕΔ-Η33) 

1. Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με αυτά που προσφέρθηκαν, αξιολογήθηκαν και προτιμήθηκαν από το Σύνδεσμο, στην ποιότητα, 
ποσότητα, συσκευασία και τιμή, που αποφασίσθηκε με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και τη συναφθείσα σύμβαση. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής 
μπορεί: 
α) να παραλάβει την προμήθεια , 

β) να παραλάβει τα είδη με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
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γ) να απορρίψει τα είδη. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη με 
παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το 
είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων  208, 209  και 213 του Ν.4412/16. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Συνδέσμου, κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης 
και πρακτικής δοκιμασίας, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, από την παράδοση της προμήθειας. Κατά την παράδοση και παραλαβή των 
ειδών θα παρευρίσκεται και υπάλληλος ο οποίος έχει οριστεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Συνδέσμου. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος υπάλληλος 
αμφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών εκ των παραδιδομένων από τον προμηθευτή ή αν διαπιστώνει 
ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές  προδιαγραφές, τότε ενημερώνεται η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής η οποία έχει το αποκλειστικό και 
αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην παραλάβει το είδος ή τα είδη. Αν η  Επιτροπή Παραλαβής  αποφασίσει δύο (2) φορές να μην παραλάβει το είδος ή τα 
είδη από τον προμηθευτή, δύναται να κηρυχθεί ο προμηθευτής έκπτωτος μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.  

Άρθρο 12οΠλημμελής εκτέλεση προμήθειας  
Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Σύνδεσμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της διακήρυξης ή εμφανίζουν ελαττώματα στη συσκευασία , ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά μετά από υπόδειξη των μελών της Επιτροπής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας παράδοσης των ειδών, ορίζεται ποινική ρήτρα 1% την ημέρα επί της συνολικής αξίας των 
προσφερομένων ειδών.  
 
ΑΡΘΡΟ 13οΈκπτωση του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας 

Εάν κατόπιν συστάσεων στον ανάδοχο, επαναλαμβάνεται η πλημμελής εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 8, τότε μπορεί με απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και έπειτα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής  να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος.  

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, ή τα είδη αντιβαίνουν στους κανόνες διασφάλισης της 
αρίστης ποιότητας τους κατά συρροή και καθώς ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους , τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και όπως αυτοί θα διαμορφωθούν στη συνέχεια. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Σύνδεσμο, καταβάλλεται στον προμηθευτή 
και αποδίδεται από τον προμηθευτή. Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν και τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο    Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση των ειδών και με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την ταμειακή υπηρεσία του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Κέρκυρας, μετά τη διενέργεια 
της οριστικής παραλαβής, τμηματικά με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά   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 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 υπέρ του Δημοσίου, 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 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016138 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά  20% υπέρ ΟΓΑ.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

                                                           
138 
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ΑΡΘΡΟ 16ο Ατύχημα και Ζημιές  
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 
για αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα 
μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης 
ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.  
 

Κέρκυρα  21-08-2020                                        

 

      Η Συντάξασα 

Διευθύντρια Κοινωνικής  

     Προστασίας 

 

 

Αναστασία Ανδριώτη  

Τ/Ε   Νηπιαγωγών                                   

         Ελέγχθηκε 

Η Διευθύντρια Διοικητικού  

 

 

 

Μαρία Κυπριώτη 

ΠΕ  Οικονομικού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κέρκυρα 21-08-2020 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ       

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

Τίτλος Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την  

«Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών 
των δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ 

στον τομέα της πρόνοιας» 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια   εξοπλισμού για τις Κοινωνικές δομές του 
Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, η οποία θα 
χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση υπ’αρίθμ.1684/09-08-2018 με άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση υποδομών 
εκπαίδευσης , υγείας και πρόνοιας» 

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε 7 διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο 
της πράξης, αλλά και οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

O προϋπολογισμός αναλύεται σε: 

Προϋπολογισμός τμήματος 1+ Προϋπολογισμός τμήματος 2+Προϋπολογισμός τμήματος 3+ 
Προϋπολογισμός τμήματος 4+ Προϋπολογισμός τμήματος 5+ Προϋπολογισμός τμήματος 6 
+ Προϋπολογισμός τμήματος 7  =Συνολικός Προϋπολογισμός  

ΤΜΗΜΑ Α: «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 105.249,96€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Β : «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 34.559,92€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Γ : «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 4.899,24 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
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ΤΜΗΜΑ Δ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 
52.947,69 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.  
ΤΜΗΜΑ E: «ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.065,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 %.  
ΤΜΗΜΑ ΣΤ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ¨» εκτιμώμενης αξίας 8.146,96 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Ζ: «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 6.683,60 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 %. 
Για την εκτέλεση της προμήθειας έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις 
στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2021 στους παρακάτω κωδικούς 
εξόδων: 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 % 

1. Κ.Α. 60.7133: Έπιπλα σκεύη 158.197,65 € 
2. Κ.Α. 60.7135: Λοιπός εξοπλισμός 55.354,72 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24 % 213.552,37 € 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο   Νομοθεσία που διέπει την προμήθεια 

Έχοντας υπ’ όψη: 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2.Του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης –    

    Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010) 

3.Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 114/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του άρθρου 20, 
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 22, παρ.6,52,60 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α' 
227/06.12.2016)  «Ανάθεση κατ’ αποκλειστικότητα» του ίδιου Νόμου. 

4. Του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

5.Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6.Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει 
αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16. 
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7.Της με αριθμ Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 

8.Της με αριθμ Π1/542/4-3-2014(ΑΔΑ:Β1ΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου ο με θέμα «Ενημέρωση για 
το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

  9.Της  με αριθμ. 158/2016/25-10-2016 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ για την έγκριση του  

 τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του 
Ν.4412/2016 για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών. 

10.Του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και  
στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015) 

11.Του εκτελεστικού  κανονισμού (ΕΕ)2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

12.Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α). «Κύρωση του Κώδικα του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 

13.Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 
πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/07-4-2014). 

14.Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογία εισοδήματος ,επείγοντα μέτρα 
του  Ν.4046/2012 ,του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

15.Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις –Καταργήσεις-Συγχωνεύσεις  
Νομικών Προσώπων» 

16.Του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής  του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 
του άρθρου 1 «Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» που 
αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4155/2013. 

17.Του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α) «Έλεγχος, δειγματοληψίες-εργαστηριακές εξετάσεις». 

18.Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7)    «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» αναφορικά με τις 
συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών.  

19. Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «Διοικητικές απλουστεύσεις-
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

20. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και 
άλλες διατάξεις αναφορικά με τους συντελεστές παρακράτησης φόρου. 

21. Το νόμουπ'αριθμ. 4442/2016 ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016 ‘Νέο θεσμικό    πλαίσιο για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

Καθώς επίσης το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει 
τις Δημόσιες Συμβάσεις και ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
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Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού, 

2. Τεχνική Έκθεση, 

3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας, 

4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας 

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο, διεθνή Μειοδοτικό 
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής:  

Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου οικονομικής προσφοράς)  

για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Κέρκυρας, για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της Γενικής και 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών τευχών του 
διαγωνισμού. Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της 
πράξης.  Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία 
το σύνολο της πράξης, αλλά και οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

 Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε επτά  (7) διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο    Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης – Σύμβαση 

H κατακύρωση θα γίνει στο συμμετέχοντα/οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής μεταξύ των προσφορών που 
ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

Στον/Στην μειοδότη που θα γίνει η ανάθεση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υπογραφής 
σύμβασης και  υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης 
να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 

Εάν ο/η μειοδότης στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύμβαση η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της υπηρεσίας  στον 
επόμενο κατά σειρά  μειοδότη. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης 
σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την 
ειδοποίηση του για την υπογραφή της συμβάσεως.  
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  
• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
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συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  
Στη σύμβαση θα υπάρχει ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου(παρ.3 άρθρου 22 του Ν. 4144/2013. 
Σύμφωνα με το ν. 4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος  
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια 
ισχύος της είναι τέσσερις (4) μήνες. 
 
Άρθρο 7ο    Σταθερότητα τιμών  
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
 

Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου  
Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης 
πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  
Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :  
1. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η υπηρεσία 
ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  
2. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την 
μεταφορά ή αποθήκευση της προμήθειας.  
3. Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 
εκτέλεση της προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή 
του αναδόχου στο διαγωνισμό, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση 
που να αφορά τις ποσότητες μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

1. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, σύμφωνα με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά. 

2. Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστά και αναγνωρισμένου τύπου ,φτιαγμένα 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και τα πρότυπα για την ασφάλεια, θα φέρουν σήμανση CE 
και η εταιρεία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. 

 
3. Μεταφορά ειδών  

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά του μέσα και έξοδα την    
μεταφορά των προϊόντων μέχρι τα σημεία παράδοσης, που θα γίνεται μετά από 
συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

4. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να δώσει προσφορά για τα συγκεκριμένα 
προϊόντα όπως αυτά  περιγράφονται στον προϋπολογισμό, εάν η προσφορά δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τον Σύνδεσμο και ο ανάδοχος θα 
πληρωθεί σύμφωνα με τις ποσότητες που θα του ζητηθούν. 
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5. Ο ανάδοχος-προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη 
συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των προς προμήθεια ειδών. 
Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του 
ίδιου ή του προσωπικού του κατά την συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και 
παράδοση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Σύνδεσμος.  

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους 
που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών συσκευασίας, μεταφοράς, 
φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης των ειδών στους χώρους του Συνδέσμου, βαρύνεται 
αποκλειστικά ο προμηθευτής.  

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα 
για την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Σύνδεσμος, καθώς και το 
απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και 
τοποθέτηση – συναρμολόγηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον 
προμηθευτή.  

ΑΡΘΡΟ 9ο   Χρόνος  και τόπος παράδοσης ειδών (άρθρο 206) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στις δομές του Συνδέσμου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας  τμηματικά, κατόπιν παραγγελίας προς τον 
Ανάδοχο.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του, η οποία θα 
ορίζεται από το ΝΠΔΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στους χώρους των δομών 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Βρεφικός Σταθμός Κέρκυρας «Τα Μαρμελίνια» Δ/νση: Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 75 

Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: Ν. ΖΑΜΠΕΛΗ 3 

Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΕΥΑΓ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 27 

Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 

Ε΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΚΑΒΒΑΔΑ 24 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων Δ/νση:  ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ 

Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων Δ/νση:  ΣΓΟΥΡΑΔΕΣ 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κορισσίων Δ/νση: ΠΕΡΙΒΟΛΙ  

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εσπερίων Δ/νση: ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λευκίμμης Δ/νση: ΜΕΛΙΚΙΑ 

Α΄ Δημοτικός Βρεφικός Σταθμός Λευκίμμης Δ/νση: ΡΙΓΓΛΑΔΕΣ 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αχιλλείων Δ/νση : ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΙ 

Παιδικός Σταθμός Θιναλίων Δ/νση : ΣΦΑΚΕΡΑ ΔΕ Θιναλλίων 

      Παιδικός Σταθμός Κασσωπαίων, Δ/νση: ΣΥΝΙΕΣ, ΔΕ Κασσωπαίων 

      Παιδικός Σταθμός Παρελίων, Δ/νση: ΜΑΡΜΑΡΟ, ΔΕ Παρελίων 

Κ.Η.Φ.Η.  Εσπερίων Δ/νση : ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ,ΔΕ Εσπερίων 

      ΚΑΠΗ Κερκυραίων Δ/νση : Ακαδημίας 3,ΔΕ Κερκυραίων  
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      ΚΔΑΠ ΜΕΑ Κερκυραίων , Δ/νση :2η  παρ. Ελευθερίου Βενιζέλου 5 

Ο ανάδοχος-προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τις ποσότητες που 
αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης ανά Δομή (π.χ.  Παιδικοί Σταθμοί ,ΚΗΦΗ 
,ΚΔΑΠ ΜΕΑ). 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια συνοδευόμενα με 
όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα 
συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά του.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται 
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται 
οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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. 

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  δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Άρθρο 10οΚυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας  

1. Αν τα είδη της προμήθειας φορτωθούν- παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

2. 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. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, 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 προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/16 

Άρθρο 11ο  Παραλαβή ειδών  

Η παρακολούθηση και η παραλαβή της συγκεκριμένης σύμβασης προμήθειας θα γίνεται 
σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν.4412/16  από την αρμόδια 
τριμελή επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί με την 01-05 /07-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΥΣΟΚΕΔ-Η33) 
απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ . 

Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με αυτά που προσφέρθηκαν, 
αξιολογήθηκαν και προτιμήθηκαν από το Σύνδεσμο, στην ποιότητα, ποσότητα, συσκευασία 



  
  
  
   
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

  
  
   

119 
 

και τιμή, που αποφασίσθηκε με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 
τη συναφθείσα σύμβαση. 

3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει την προμήθεια , 

β) να παραλάβει τα είδη με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει τα είδη. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, η επιτροπή 
παραλαβής παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη 
της για το ζήτημα αν το είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων  208, 209  και 213 του Ν.4412/16. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής του Συνδέσμου, κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, με 
την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, από την παράδοση της προμήθειας. Κατά 
την παράδοση και παραλαβή των ειδών θα παρευρίσκεται και υπάλληλος ο οποίος έχει 
οριστεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Συνδέσμου. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος 
υπάλληλος αμφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή 
περισσοτέρων ειδών εκ των παραδιδομένων από τον προμηθευτή ή αν διαπιστώνει ότι ένα 
ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές  προδιαγραφές, τότε ενημερώνεται η αρμόδια 
Επιτροπή παραλαβής η οποία έχει το αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην 
παραλάβει το είδος ή τα είδη. Αν η  Επιτροπή Παραλαβής  αποφασίσει δύο (2) φορές να 
μην παραλάβει το είδος ή τα είδη από τον προμηθευτή, δύναται να κηρυχθεί ο 
προμηθευτής έκπτωτος μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.  

Άρθρο 12οΠλημμελής εκτέλεση προμήθειας  
Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Σύνδεσμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της διακήρυξης 
ή εμφανίζουν ελαττώματα στη συσκευασία , ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει 
αυτά μετά από υπόδειξη των μελών της Επιτροπής και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας παράδοσης των ειδών, ορίζεται 
ποινική ρήτρα 1% την ημέρα επί της συνολικής αξίας των προσφερομένων ειδών.  
 
ΑΡΘΡΟ 13οΈκπτωση του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας 

Εάν κατόπιν συστάσεων στον ανάδοχο, επαναλαμβάνεται η πλημμελής εκτέλεση της 
προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 8, τότε μπορεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
και έπειτα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής  να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος.  

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας, ή τα είδη αντιβαίνουν στους κανόνες διασφάλισης της αρίστης ποιότητας τους 
κατά συρροή και καθώς ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις 
του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.  

ΑΡΘΡΟ 14ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους , τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και όπως αυτοί θα 
διαμορφωθούν στη συνέχεια. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Σύνδεσμο, καταβάλλεται στον 
προμηθευτή και αποδίδεται από τον προμηθευτή. Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν και τα 
έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 15ο    Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση των ειδών 
και με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την ταμειακή υπηρεσία του Συνδέσμου 
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Κέρκυρας, μετά τη διενέργεια της οριστικής 
παραλαβής, τμηματικά με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του 
προμηθευτή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά   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 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 υπέρ του Δημοσίου, 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 της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 4412/2016139 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 
% και στην επ’ αυτού εισφορά  20% υπέρ ΟΓΑ.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 16ο Ατύχημα και Ζημιές  
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται 
προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις 
για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως 
προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε 
πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή 
τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.  
 

                                                           
139 
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Κέρκυρα  21-08-2020                                        

 

      Η Συντάξασα 

Διευθύντρια Κοινωνικής  

     Προστασίας 

 

 

Αναστασία Ανδριώτη  

Τ/Ε   Νηπιαγωγών                                   

         Ελέγχθηκε 

Η Διευθύντρια Διοικητικού  

 

 

 

Μαρία Κυπριώτη 

ΠΕ  Οικονομικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-  

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

 

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα140  
και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

                                                           
140Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι, περισσότερες (οι) της (του) μίας(ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών.  



  
  
  
   
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

  
  
   

122 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 

 Ονομασία: [ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ] 
 Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: [100058353] 
 Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Μαντζάρου 13 - 49100] 
 Αρμόδιος για πληροφορίες: [Δαφνή Ροζαλία] 
 Τηλέφωνο: [26610-81873-22989, εσωτ. 6] 
 Ηλ. ταχυδρομείο: [okppd@gmail.com] 
 Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [okppdk.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
1. Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη 

συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών των δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ CPV): 
[39161000-8, 39512000-4, 44410000-7, 37529900-4,39314000-6, 39713100-4, 
39711100,0, 37442900-8, 33100000-0, 37535200-9.] 

2. Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [100058353] 
3. Η σύμβαση αναφέρεται προμήθειες εξοπλισμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 
Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: ΤΜΗΜΑ Α,ΤΜΗΜΑ Β,ΤΜΗΜΑ 
Γ,ΤΜΗΜΑ Δ,ΤΜΗΜΑ Ε,ΤΜΗΜΑ ΣΤ,ΤΜΗΜΑ Ζ.  

 
 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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MέροςII: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 
Πλήρης Επωνυμία: [……….] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 
και υπάρχει 

 
 
 
[……….] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……….] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι141: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου)(εάν υπάρχει): 

[……….] 
[……….] 
[……….] 
 
[……….] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση142; 

 

Μόνο σε περίπτωση ποομήθειας κατ' 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»143  ή προβλέπει την 
εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 
 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 

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

 
                                                           

141 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
142 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (EEL 124της 20.5.2003, σ. 36). Οι 
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 
εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 
 Μεσαίες επιχειρήσεις:επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι 

οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

143 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
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Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

 
[……….] 
 
[……….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

 
 
[…..] Ναι […..] Όχι […..] Άνευ αντικειμένου 
 

Εάν ναι:  
 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και 
σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI. 
 

 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 
 
α) [……….] 
 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….][……….] 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο144: 

 
 
γ) [……….] 
 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 
δ) […..] Ναι […..] Όχι 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β,  Γ ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 

ε) 0 οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 
τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
144Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
ε) […..] Ναι […..] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….][……….] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους145; 

 
[…..] Ναι […..] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
 
 
α): [……….] 
 
 
β): [……….] 
 
 
γ): [……….] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

 
 
[……….] 
 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……….] 
 
[……….] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……….] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……….] 
Τηλέφωνο: [……….] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……….] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

 
[……….] 

 
                                                           

145Ειδικότερα ωςμέλοςένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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την έκταση, τον σκοπό ...): 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ146 

Στήριξη: Απάντηση: 
O οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο 
μέρος V κατωτέρω; 

 
 
 
 
[…..] Ναι […..] Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα από τους σχετικούς 
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεση του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 
IVκαι V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

 

Υπεργολαβική ανάθεση: Απάντηση: 
O οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[…..] Ναι […..] Όχι 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:[……….] 
 

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποφήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 
με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

 

                                                           
146Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους 
II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες147 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση148 
2. δωροδοκία149,150 
3. απάτη151 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες152 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας153 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων154 

 

  

                                                           
147Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασηςείναι 

δυνατή η κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

148Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EEL 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

149Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός EE 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά". 
150Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEC 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EEL 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο Ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α),«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' 
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 
νομοθεσία). 

151Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEC 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων”. 

152Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EEL 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης – πλαίσιο. 

153Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
(EEL 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το Ν.3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και 
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις". 

154Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (EEL 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις". 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου155 το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 
1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθείνα ισχύει; 

 
 
 
 
[…..] Ναι […..] Όχι 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς τωνεγγράφων: 
[……….][……….][……….][……….]156 

Εάν ναι, αναφέρετε157:  
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 

α) Ημερομηνία: […..], σημείο-(-α): […..], λόγος(-
οι): […..] 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί β) [……….] 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού […..] 
κα ισχετικό(-ά) σημείο(-α) […..] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……….][……….][……….][……….]158 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού(«αυτοκάθαρση»)159 ; 

 
 
 
[…..] Ναι […..] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν160 : [……….] 
 

  
                                                           
155Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73) 
156Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
157Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
158Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
159Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο). 
160Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' 

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

λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης161, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος; 

 
 
 
[…..] Ναι […..] Όχι 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Εάν όχι αναφέρετε:  
α) [……….] 

 
α)[..........] α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; β) [……….] β) [……….] 
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

 
-[] Ναι [] Όχι 

 
-[] Ναι [] Όχι 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

 
- [……….] 

 
- [……….] 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού: 

 
 
- [……….] 

 
 
- [……….] 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: γ.2) [……….] γ.2) [……….] 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους;162 

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[..........] 

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[..........] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):163 
[……….][……….][……….][……….] 

 

                                                           
161Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

 
162Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 
163Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανήαφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου164; 

[…..] Ναι […..] Όχι 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[…..] Ναι […..] Όχι 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: [……….] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις165: 
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
ναεκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις166 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…..] Ναι […..] Όχι 
 
 
 
- [……….] 
 
 
 
 
 
 
- [……….] 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….][……….] 

 
                                                           
164Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
165Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός EE 2016/7) 
166Άρθρο 73 παρ. 5. 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα167; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 

[…..] Ναι […..] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: [……….] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 

[…..] Ναι […..] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: [……….] 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων168, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης169; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

 

  

                                                           
167Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ π.χ. άρθρο 68 παρ. 2 Ν. 3863/2010. 
 
168Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
169Πρβλ άρθρο 48. 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια170 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις; 
 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[…..] Ναι […..] Όχι 
 
 
[……….] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 

[…..] Ναι […..] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  
[……….] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

 
[…..] Ναι […..] Όχι 
 

 

  

                                                           
170Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περίπτωση στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός EE 2016/7). 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.4 
v. 3310/2005171: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005; 

[…..] Ναι […..] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 

[…..] Ναι […..] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
πουλήφθηκαν:  

[……….] 
 

 

                                                           
171Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), 
ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί 
να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV: 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; […..] Ναι […..] Όχι 
 

Α: Καταλληλόλητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνο όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

Καταλληλόλητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής172 του: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……….] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….] 
 

                                                           
172Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α,οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο Παράρτημα αυτό. 
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2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδικήέγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλοςσυγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
[…..] Ναι […..] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

[……….][…..] Ναι […..] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….] 
 

 

Β: Οικονομική καιχρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνο όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής173: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [ ..... ] κύκλος εργασιών:[ ...... ][...]νόμισμα 

έτος: [ ..... ] κύκλος εργασιών:[ ...... ][...]νόμισμα 

έτος: [ ..... ] κύκλος εργασιών:[ ...... ][...]νόμισμα 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [………], 
[…..] [……] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….] 

                                                           
173Μόνον εφόσον επιτρέπεταιστη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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2α) Οετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιώντου 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβασηκαι 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι 
ο εξής: 

 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξής174: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [ ..... ] κύκλος εργασιών:[ ...... ][...]νόμισμα 

έτος: [ ..... ] κύκλος εργασιών:[ ...... ][...]νόμισμα 

έτος: [ ..... ] κύκλος εργασιών:[ ...... ][...]νόμισμα 
 
 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [………], 
[…..] [……] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….] 

 

  

                                                           
174Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

 
 
 
 
[..........] 

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες175 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι 
πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών 
έχουν ως εξής: 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας – 
αναλογία μεταξύ x και y176 – και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων 
τουοικονομικού φορέα είναι το εξής: 
 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
[…..] [……] νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
[..........] 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….] 

 

  

                                                           
175Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
176Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνο όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 
 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
 
1α) Μόνο για τιςδημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς177, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή 
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[……….] 
Έργα: [..........] 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς178, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς179: 
 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[……….] 
 

Περιγραφή Ποσά Ημερομηνίες Παραλήπτες 

    

 

                                                           
177Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
178Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
179Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες180, ιδίως 
τους υπεύθυνους για τον έλεγχο ποιότητας: 
 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την 
εκτέλεση του έργου: 

 
 
 
 
[...........] 
 
 
 
 
[...........] 

 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

 
 
 
 
[...........] 

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

 
 
 
[...........] 

5)  Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων181 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες 
του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και 
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα 
που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

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

                                                           
180Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα 
ΤΕΥΔ. 

181Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματος της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
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6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
 
α) [……….] 
 
 
 
 
 
β) [……….] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

 
 
[……….] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 
τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό: 
[……….],[……….] 
[……….],[……….] 
[……….],[……….] 
 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[……….],[……….] 
[……….],[……….] 
[……….],[……….] 
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9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

 
 
 
[……….] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας182 
το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της 
σύμβασης: 

 
 
 
[……….] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας. 
 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
[…..] Ναι […..] Όχι 
 
 
[…..] Ναι […..] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….] 

                                                           
182Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 
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12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλόλητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…..] Ναι […..] Όχι 
 
 
 
 
[……….] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….] 

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας & πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνο όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 
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Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
[…..] Ναι […..] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……….][……….] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
[…..] Ναι […..] Όχι 
 
 
 
 
 
[……….][……….] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνο όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 
να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 
μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνο: 

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

 
 
 
 
 
[……….] 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 

 
 
 
 
[…..] Ναι […..] Όχι183 
 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά184, αναφέρετε για το 
καθένα: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……….][……….][……….]185 

 

  

                                                           
183Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
184Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
185Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη I - IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται186, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν187. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014. 
187Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για τηνενλόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Φύλλα Συμμόρφωσης  

 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ TMHMA Α «ΕΠΙΠΛΑ 
ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ » 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α1 Αλλαξιέρα 

 

Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με 
επένδυση μελαμίνης και περιθώρια από 
PVC. Φέρει 2 ράφια στην αριστερή 
πλευρά, τρία συρτάρια στη δεξιά και ένα 
ράφι πάνω από τα συρτάρια.  

 

Στο επάνω μέρος τοποθετείται  ειδικό 
πλαίσιο στο οποίο σφηνώνει το στρώμα 
αλλαγής βρεφών. 

 

Διστάσεις: 101Χ56Χ93 εκ. Πάγκος 
αλλαγής (στρώμα) 70Χ72 εκ. Το στρώμα 
περιλαμβάνεται 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από 
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα 
με τα πρότυπα: 

 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών 
Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες 

 

ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια 
παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα) 

 

ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια 
παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση 
συγκεκριμένων στοιχείων) 
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Α2 Κάθισμα βρεφικό 

 

Βρεφικό κάθισμα από ανθεκτικό υλικό 
άριστης ποιότητας το οποίο θα φέρει 
σήμα CE. Θα είναι κατασκευασμένο 
από μεταλλικό σκελετό, θα πρέπει 
επίσης να έχει ρυθμιζόμενο ύψος 
καθίσματος, ρυθμιζόμενη κλίση 
πλάτης σε 3 θέσεις, αφαιρούμενο 
τραπέζι, πλαστικοποιημένο κάλυμμα 
καθίσματος και πλάτης. Ζώνη 
ασφαλείας και υποπόδιο. Δύο ρόδες 
στην πίσω του πλευρά. 

 

   

Α3 Καρεκλάκι bebe. 

 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο 
M.D.F. 20mm με επένδυση οξιάς. Θα 
είναι 

εξ’ ολοκλήρου βαμμένο σε χρώμα της 
επιλογής μας. Το καρεκλάκι είναι 

μονταρισμένο και σταθερό, αποτελείται 
από τα δύο πλαϊνά του, το κάθισμα και 

την πλάτη. Τα δύο πλαϊνά του κομμάτια 
δεν είναι κάθετα στο έδαφος αλλά έχουν 

κλήση (άνοιγμα) στο κάτω μέρος 
προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγάλη 

σταθερότητα στο καρεκλάκι. Βγαίνουν δε 
σε ύψος περίπου 15cm πάνω από το 

κάθισμα προκειμένου να είναι και 
μπράτσα. 

Στα μπράτσα του (στο επάνω μέρος 
τους) και στην πλάτη επίσης φέρει 
χουφτίστες 

για την εύκολη μετακίνησή του. 

 

Όλα τα άκρα και οι γωνίες του να είναι 
στρογγυλεμένες και ακίνδυνες για τα 

βρέφη. 

 

Όλες οι συνδέσεις των τμημάτων του 
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καθίσματος δεν φέρουν εμφανές 

οποιοδήποτε μεταλλικό εξάρτημα (βίδες, 
καρφιά, γωνίες). 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από 
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα 
με τα 

πρότυπα εθνικά (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά και 
διεθνή: 

 

    Διαστάσεις : 36 Χ 36 Χ 41 εκ. Ύψος 
καθίσματος :19 εκ. 

 

EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – 
Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό 
αντοχής 

και ανθεκτικότητας), 

 

ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για 
εκπαιδευτικά Ιδρύματα, απαιτήσεις 

ασφαλείας και μέθοδοιδοκιμών) 

 

Α4 Κρεβατάκια νηπίων στοιβαζόμενα 

 

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. Τα τέσσερα 
πόδια του έχουν τετραγωνική διατομή 
5Χ5 εκ. και ο πάτος του αποτελείται από 
ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα 
(και όχι από νοβοπάν). Τα κρεβατάκια 
έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται με 
ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για 
εξοικονόμηση χώρου. Ανά πέντε κρεβάτια 
το ένα φέρει ρόδες ενισχυμένες με φρένο 
για την εύκολη μετακίνησή τους κατά την 
αποθήκευση. Όλα τα άκρα του είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 
παιδιά. 

 

Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται 
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Διαστάσεις:138Χ67Χ20 εκ. 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από 
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα 
με τα πρότυπα: 

 

BS ΕΝ 716-1:2008+Α1-2013  Έπιπλα, 
Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για 
οικιακή χρήση.  Απαιτήσεις ασφαλείας.  

 

BS ΕΝ 716-2:2008+Α1-2013  Έπιπλα, 
Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για 
οικιακή χρήση.  Μέθοδοιδοκιμών. 

 

Α5 Κρεβατάκια βρεφών. 

 

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 Χ 68 Χ 88 εκ. 

.  
 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από 
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα 
με τα πρότυπα:  
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EN 716-1:2008+A1-2013 (Έπιπλα, 
Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια 
Απαιτήσεις ασφαλείας)  

 

EN 716-2:2008+A1-2013 (Έπιπλα, 
Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια 
Μέθοδοι δοκιμών). 

 

Α6 Κυψέλη με 8 ντουλαπάκια 

 

Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με 
επένδυση μελαμίνης και περιθώρια PVC.  
. Χρώμα σκελετού γκρι ανοιχτό και 
πορτάκια σε έντονα χρώματα. Φέρει 8 
πορτάκια σε διάταξη 2Χ8.  Κάθε 
πορτάκιφέρεικλειδαριά. 

Διαστάσεις: 80Χ38Χ145 εκ.  

 

   

Α7 Κυψέλη με ντουλαπάκια 12 θέσεων 

 

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. 
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Α8 Πάρκο βρεφικό ξύλινο 

 

Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον. Αποτελείται από 4 καγκελάκια πεπλατυσμένα και στρογγυλεμένα σε όλες τους τις 
πλευρές τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με 4 κολονάκια τα οποία στο πάνω μέρος τους 
έχουν στρόγγυλο τελείωμα (μπάλα). Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 
βρέφη. Κάθε πάρκο θα συνοδεύεται από στρωματάκι επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη 
υψηλής ποιότητας και αντοχής, σε χρώμα που εσείς θα επιλέξετε. 

 

Διαστάσεις: 132Χ132Χ65 εκ. ύψος. 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  

 

BS ΕΝ 71-1:2014  Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες.  

 

BSEN 71-2:2011+A1:2014  Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα.  

 

BSEN 71-3:2013+A1:2014  Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 3: Μετανάστευση 
συγκεκριμένωνστοιχείων 

 

   

Α9 Στρώμα για κρεβάτι βρεφικό. Από 
κοκοφοίνικα 

 

Ημίσκληρο - Τελάρο: ορθοπεδικό 
Πυκνότητα ελατηρίων 108 ελ./m2. 
Διάμετρος σύρματος ελατηρίων: 2,4 mm, 
Υλικά γεμίσματος: Λευκός βαμβακερός 
τάπητας (πεπιεσμένος) - 100% Ελληνικό 
βαμβάκι (αφράτο). Υλικά καπιτονέ - 
Ύφασμα ζακάρκαπιτοναρισμένο με 
πιστοποίηση Oeko-tex - Ακρυλική βάτα 
170 gr/m2 - Non-woven 40 gr/m2. 
Περιλαμβάνει 2 εξαεριστήρες. Αδιάβροχη 
επένδυση στη μία πλευρά. 

 

Διαστάσεις: 129 x 60 x 18 εκατοστά. 

 

   

Α10 Στρώμα για το πάρκο 

 

Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό 
υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με 
ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής 
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σε χρώματα που εσείς θα επιλέξετε. Όλα 
τα καλύμματα βγαίνουν και πλένονται 
εύκολα. Διαστάσεις: 128 x 128 x 5 
εκατοστά. 

 

Α11 Τραπεζάκι bebe 

 

Ο εξάγωνος (για μεγαλύτερη 
σταθερότητα) σκελετός του θα είναι 
κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής 
οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου και περασμένος στρογγύλι σε όλες 
του τις πλευρές. Τα πόδια θα έχουν 
τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. Το καπάκι 
θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό 
ξύλο M.D.F20 χιλ. με επένδυση 
φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Η 
σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα 
γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες 
και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην 
αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα 
είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 
παιδιά. 

 

Στα πέλματα θα 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. 

 

Διάμετρος: 100 εκ. και ύψος: 40 εκ. 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από 
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα 
με τα πρότυπα:  

 

ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, 
Μέρος 1: Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες), 
 

ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια 
παιχνιδιών, Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα) 
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ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια 
παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση 
συγκεκριμένων στοιχείων) 

 

 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ TMHMA Β. 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ 

ΝΗΠΙΩΝ 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β1 Κουβέρτα ακρυλική  σε χρώματα 
επιλογής της υπηρεσίας 

 

• Διαστάσεις: 110 x 160 εκ. 

   

Β2 Κουβέρτα πικέ  

 

• Βαμβακερή 100% 

• Πικέ  

• Ζακάρ 

• Ποικιλία χρωμάτων  

• Διαστάσεις: 160 x 120 εκατοστά 

   

Β3 Μαξιλάρι ύπνου βρεφών.  
Μαξιλάρι αντιαλλεργικό, 
αντιμικροβιακό με γέμιση από 
αποστειρωμένο βαμβάκι και με 
εξωτερική επικάλυψη υφάσματος 
100% βαμβακερού. Διαστάσεις 4 
4εκ.χ 31 εκ 

 

   

Β4 Μαξιλάρι ύπνου νηπίων.  
Μαξιλάρι αντιαλλεργικό, 
αντιμικροβιακό με γέμιση από 
αποστειρωμένο βαμβάκι και με 
εξωτερική επικάλυψη υφάσματος 
100% βαμβακερού. Διαστάσεις 
42εκ.χ 32 εκ 
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Β5 Μαξιλαροθήκη 100 % βαμβακερή 
βρεφών 

   

Β6 Μαξιλαροθήκη 100 % 
βαμβακερήνηπίων 

   

Β7 Πετσέτα προσώπου 100 % 
βαμβακερή μαλακή, μεγάλης 
απορροφητικότητας  και αντοχής 
σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα–-
πλένεται στους 60 o , χρωματιστές 
50 X 70 εκ. 

   

Β8 Πετσέτα σώματος 100 % 
βαμβακερή μαλακή, μεγάλης 
απορροφητικότητας  και αντοχής 
σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα -
πλένεται στους 60 o , χρωματιστές 
70 X 140 εκ. 

   

Β9 Πετσέτα χεριών 100 % βαμβακερή 
μαλακή, μεγάλης 
απορροφητικότητας  και αντοχής 
σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα - 
πλένεται στους 60 o , χρωματιστές 
30 X 50 εκ. 

   

Β10 Σελτεδάκι αδιάβροχο πετσετέ 
διαστάσεων 60 Χ 70  

   

Β11 Σεντόνι  - Πανωσέντονο  100 % 
βαμβακερό διαστάσεων 170 Χ 115 
εκ. 

   

Β12 Σεντόνια με λάστιχο - 
Κατωσέντονο με λαστιχάκια στις 
γωνίες ώστε να εφαρμόζει σταθερά 
στο στρώμα 

• Βαμβακερό  100% 

• Διαστάσεις: για στρώμα 
διαστάσεων 129 Χ 60 Χ 18 εκ. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ. 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Γ1 
Γιογιό ανατομικό σχήμα & 
ανασηκωμένη πλάτη 

   

Γ2 
Περπατούρα 

   

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ . 
"ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ¨ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Δ1 Επαγγελματική ηλεκτρική Κουζίνα 
4 τετράγωνων εστιών  με φούρνο 
Ηλεκτρική κουζίνα NORTHF80E4 
βαρέως επαγγελματικού τύπου, με 
τέσσερις (4) μαντεμένιες εστίες 
30Χ30εκ και φούρνο, κατασκευής εξ’ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο 
αντιμαγνητικό χάλυβα. 

Η συνολική ισχύς της συσκευής θα 
είναι 17,6 KW ηλεκτρικής σύνδεσης 
400V . Ο χειρισμός των εστιών θα 
γίνεται από διακόπτες 
περιστροφικούς τεσσάρων (4) 
διαβαθμίσεων. Η κουζίνα θα φέρει 
φούρνο με ανοξείδωτα τοιχώματα και 
δύο (2) θωρακισμένες ανοξείδωτες 
αντιστάσεις, συνολικής ισχύος 5 KW. 
Οι 

αντιστάσεις του φούρνου ελέγχονται 
με αναλογικό θερμοστατικό διακόπτη 
50ο - 

300ο C, με ενδεικτικές λυχνίες 
λειτουργίας και δύο (2) διακόπτες. Η 
θύρα θα είναι ανοξείδωτη με 
εσωτερική μόνωση υαλοβάμβακα και 
θα τερματίζει σε οριζόντια θέση και 
στο επίπεδο του πυθμένα του 
φούρνου για την εύκολη έξοδο των 
ταψιών. Η κουζίνα θα εδράζεται σε 4 
πόδια ανοξείδωτα υψηλής αντοχής, 
με ρυθμιζόμενο πέλμα για να 
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ευθυγραμμίζεται η συσκευή. 
Ενδεικτικέςεξωτερικέςδιαστάσεις:80 Χ 
90Χ85εκ. (ΠΧΒΧΥ).  

Δ2 Επαγγελματικό Πλυντήριο πιάτων 
και ποτηριών .  

  Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών ισχύος 
5,1kW/230V, από ανοξείδωτη 
λαμαρίνα INOX 18/10.  

Με θερμόμετρο μπόιλερ και κάδου και 
βαλβίδα στεγνωτικού.  
Με επιλογή 3 χρόνων πλυσίματος  
 Κατάλληλο και για πλύση δίσκων.  
Στη συσκευασία θα περιλαμβάνεται 1 
καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων και 
1 κουταλοθήκη.  
Το υπό προμήθεια πλυντήριο θα 
πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης 
τουλάχιστον Α. Καλύτερης 
ενεργειακής κλάσης θα ληφθεί υπόψη 
κατά την αξιολόγηση.  
Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από 
το φυλλάδιο (prospectus) και την 
ενεργειακή ετικέτα.  
του υπό προμήθεια προϊόντος, τα 
οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
στην τεχνική προσφορά για 
αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν 
επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος 
Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να 
συμπεριληφθεί στην τεχνική 
προσφορά για αξιολόγηση.  
 
Διαστάσεις συσκευής: 

Πλάτος: 485 χλστ 

Βάθος: 510 χλστ 

Ύψος: 760 χλστ 
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ΦΥΛΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ TMHMA Ε. "ΟΡΓΑΝΑ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ¨ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε1 Καθιστό ποδήλατο γυμναστικής BRX-
R95 comfortToorx 

   

-Δίσκος: Μπροστά 

-Σύστημα αντίστασης: μαγνητικό 
ελεγχόμενο από ηλεκτρικό μοτέρ. 

-Βάρος τροχού 10 κιλά. 

-Ρύθμιση αντίστασης ηλεκτρική σε 24 
επίπεδα 

-Μέγιστο βάρος χρήστη 130 κιλά. 

-Θέση σέλας οριζόντια ρύθμιση  με 

   

Δ3 Ψυγείο Θάλαμος Συντήρησης 
Διπλός  

Επαγγελματικό ψυγείο - θάλαμος 
συντήρησης με 2 πόρτεςUS137 INOX 
304            ,κατασκευασμένο εξ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 
18-10 (AISI 304) με λείανση GRIT 
180 (Satin). Στηv πρόσοψη θα φέρει 
θύρα με εσωτερική 

μόvωση. .Στo πάνω μέρας θα φέρει 
ηλεκτρονικό 

θερμόμετρο θερμοστάτη επιλογής 
θερμοκρασιών λειτουργίας 

με συνεχή ψηφιακή ένδειξη 
θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης 
και 

διακόπτη λειτουργίας ΟΝ/OFF.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:            

  Τιμή σύνδεσης: 0,65Kw 

  Τάση: 230V 

  Βάρος: 185Kg 

  Πλάτος: 1370 χλστ 

  Βάθος: 820 χλστ 

  Ύψος: 2070 χλστ 
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πλάτη για άνετη θέση άσκησης. 

-Μανιβέλα πεντάλ: 3  κομμάτια με δίσκο. 

-Πεντάλ: μεγάλα με ιμάντες.  

-Βάρος 43 κιλά   

-Διαστάσεις όταν στηθεί :150 χ 60 χ 116 
εκατ. 

-Μεικτό βάρος: 48 κιλά. 

-Πιστοποιήσεις:CE-ROHS-EN957 

     

Ε2 Καθιστό ποδήλατο γυμναστικής BRX-
R 65 comfortToorx 

   

 

-Σύστημα αντίστασης μαγνητικό με 8 
επίπεδα ρύθμισης 

-Βάρος τροχού 7 κιλά 

-Μέγιστο βάρος χρήστη 110 κιλά. 

-Καθαρό βάρος 29,5 κιλά. 

-Διαστάσεις όταν στηθεί :130 χ 63 χ 97 
εκατ.  

-Computer προπόνησης με οθόνη LCD, 
με στήριγμα για smartphone και tablet 

-Λειτουργίες computer  προπόνησης: 
απόσταση, χρόνος, θερμίδες, καρδιακοί 
παλμοί, ταχύτητα, χιλιόμετρα, αυτόματη 
επιλογή ενδείξεων.  

-Σέλα με οριζόντια ρύθμιση με πλάτη για 
άνετη θέση άσκησης  

-Μέτρηση καρδιακών παλμών με 
αισθητήρες παλάμης. 

-Ρύθμιση αντίστασης: χειροκίνητη με  8 
επίπεδα ρύθμισης. 

-Πιστοποιήσεις:CE-ROHS-EN957 

 

   

 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ TMHMA ΣΤ. 
"ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ¨ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΤ1 Συσκευήδιαθερμίας μικροκυματική 
(radiotherm 1006) 
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Εκπέμπει σε συνεχή και παλμική 
λειτουργία.  

Τρείς επιλογές λειτουργίας.  

Μέγιστη ισχύ 200 watt . 

Ελάχιστη 25 watt. 

4 Διαφορετικά ηλεκτρόδια.  

Ένδειξη ισχύος και χρόνου . 

Χρόνος θεραπείας 1 έως 20 λεπτά . 

Συνεχής 200 watt, παλμική 600 watt ισχύ 
θεραπείας.  

Εργονομικός βραχίονας  ηλεκτροδίων . 

Βάρος 43 κιλά . 

Διαστάσεις: μήκος 41 εκατ. πλάτος 42 
εκατ. ύψος 97 εκατ. 

 

 

 

 

   

ΣΤ2 Συσκευήηλεκτρομάλαξης (COMPLEX 
FIXX 1.0 MASSAGER). 

   

Συσκευή μασάζ σώματος  

Παρέχει το απόλυτο βαθύ και 
αποτελεσματικό μασάζ για τους ιστούς 
και τους καταπονημένους μύες. Ο 
συνδυασμός της ταχύτητας και της 
πίεσης των χεριών, εξατομικεύει το μασάζ 
για να καλύψει τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις της αποκατάστασης. Συμβάλει 
στην μείωση του πόνου, χαλαρώνει τους 
σφικτούς μύες.  

3 Ταχύτητες – 120 min 25 sps, 33sps και 
46sps.  

Εύρος 14 mm.  

Βάρος (με μπαταρία και κεφαλή) 990 gr.  

Διάρκεια μπαταρίας 90 min 

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 120 min.  

Επιπλέον εξοπλισμός:  

Κεφαλή coneκαι κεφαλή pad. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ TMHMAZ. "ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΚΗΠΟΥ¨ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ζ.1 Γυμναστήριο 8 σε 1 

 

 Κατασκευασμένο από ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό υψηλής 
ποιότητας και απεριόριστης 
αντοχής 

 Έχει την δυνατότητα να 
ρυθμιστεί σε 8 διαφορετικές 
διαμορφώσεις 

 Αποτελείται από σπιτάκι 
αναρρίχησης με τούνελ, 2 
μεγάλες τσουλήθρες, τοίχο 
αναρρίχησης και ανοιγόμενη 
πόρτα 

 Ιδανικό για εξωτερικούς 
χώρους. ανθεκτικό στις καιρικές 
μεταβολές 

 Μέγιστος αριθμός παιδιών: 6 
 Ανώτατο βάρος ανά παιδί: 45kg 
 Διαστάσεις: 445 x 114 x 128 

εκατοστά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Τεχνική Έκθεση  
 
 
 
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι. Ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια 
είδη και η μη συμμόρφωση έστω και ενός από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια 
τον αποκλεισμό των προσφορών. 
 
 

 Όλα τα κατωτέρω προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια 

και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, 

αρίστης ποιότητας, συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές 

κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων 

τους, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και 

γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου (μοντέλου) και θα πληρούν τις 

προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.  

 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η 

προμήθεια, το κόστος μεταφοράς και συναρμολόγησης, τοποθέτησης – 

εγκατάστασης των ειδών, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργίας των 

προσφερόμενων ειδών. Τα είδη  θα εγκατασταθούν με μέριμνα, 

ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή της και σύμφωνα με τις οδηγίες 
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της Αναθέτουσας Αρχής, εντός ωραρίου λειτουργίας στους χώρους των 

Δομών, δηλαδή έως τις 3.00 μ. μ. Επίσης, στην τιμή προσφοράς του 

προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση και η επίδειξη 

λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στο προσωπικό 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Κατά την παράδοση τους τα είδη, θα πρέπει υποχρεωτικά να 

συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, σετ 

εξαρτημάτων όπου απαιτείται, καθώς και τις αντίστοιχες εργοστασιακές 

εγγυήσεις. 

 
 Όλα τα έπιπλα που περιλαμβάνονται στην προμήθεια θα είναι 

σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για 

βρέφη και νήπια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και 

τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.Η 

κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια ειδών της 

μελέτης θα πρέπει να εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 

9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο αυτού. 

 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – EuropeanNorms), να φέρει το σήμα CE 

όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, να διαθέτει το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE) και ότι άλλες 

δηλώσεις συμμόρφωσης που τυχόν απαιτούνται (σύμφωνα με το 

άρθρο 16 του Ε.Κ. 1935/2004 κτλ), να είναι σύμφωνος με τα εθνικά 

(ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και να πληροί όλες τις 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Ελληνική Νομοθεσία. 

 Για το παιδικό πάπλωμα» καθώς και για την επένδυση των στρωμάτων 

θα προσκομιστεί το πιστοποιητικό ΟΕΚΟ ΤΕΧ που δηλώνει ότι το 

προϊόν είναι οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να 

επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και 

παιδιών.  
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 Τα ηλεκτρικά είδη θα είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει 

πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου 

ισοδύναμου πιστοποιητικού και θα φέρουν σήμανση CE για την οποία 

θα προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Επίσης, θα 

είναι επαγγελματικά, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα 

συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

 Πιο αναλυτικά, για τον εξοπλισμό, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/ 

απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα: 

 
 ΚΥΑ Ζ 3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο 

φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και 
πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – 
Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – 
Επιτροπή Επίπλου», 

 ΚΥΑ Ζ 3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ / ΕΝ 
προτύπων – Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για τα 
αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό» 

 
Αναλυτικότερα: 

 Τα προς προμήθεια είδη που περιέχουν πλαστικά ενδιάμεσα 

προϊόντα, προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης 

και τεκμηρίωσης καταλληλόλητας προϊόντος μετά τον έλεγχο της 

μεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών, όπως περιγράφεται 

στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς. 

 Τα προς προμήθεια είδη ξύλινης κατασκευής, όπως βιβλιοθήκες, 

ερμάρια, συρταριέρες, κ.λ.π. θα είναι συναρμολογούμενα (για εύκολη 

μεταφορά και παράδοση), στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, μη 

χτυπημένα ή ανομοιόμορφα και ανθεκτικής κατασκευής. Όλα τα ξύλινα 

στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με 

την ΚΥΑ Ζ3-5 430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4- 2009). Οι εκθέσεις 

δοκιμών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή των ξύλινων κατασκευών. 

 Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να προσκομίσουν 

όλοι οι συμμετέχοντες είναι: 
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 Για τη μοριοσανίδα, το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης 

να είναι τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

 Για την επικάλυψη με μελαμίνη, τα χαρακτηριστικά των 

επιφανειών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 

14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπως αυτά ισχύουν. Δηλαδή: 

o Αντοχή στην τριβή: κατηγορία 2 

o Αντοχή στη χάραξη: >2Nt 

o Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο: rating 3 

o Αντοχή στη φθορά από την χρήση χημικών: rating 4 

o Ταυτοποίηση του ABS που χρησιμοποιείται στα σόκορα 

o Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια 

μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, τα οποία 

καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 

/Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3). 

 
 Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια, δηλαδή από εργαστήριο 

ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ), 

ευρωπαϊκά και διεθνή: 

 EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον 

καθορισμό αντοχής και ανθεκτικότητας), 

 ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμών) 

 Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια 

εταιρεία για: 

 την πρώτη ύλη (μοριοσανίδα) που χρησιμοποιήθηκε η οποία 

οφείλει να είναι τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 312:2003, όπως αυτό 

ισχύει. 

 Την κόλλα που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα 

σόκορα, η οποία πρέπει να μην είναι τοξική. 

 Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας, νερού μη τοξικά 

και φιλικά προς το περιβάλλον. 
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 Το κάθε προϊόν έχει εγγύηση (Ν 3043/2002) τουλάχιστον ίση με τον 

χρόνο που προβλέπεται στη γενική περιγραφή στην κάθε επιμέρους 

ομάδα εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους περιγραφές του κάθε 

προϊόντος. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την 

ημερομηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή. Ο κάθε 

προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία 

των ειδών που προμηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι 

υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση με δικά του έξοδα 

αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή 

εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από 

αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, 

στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστία μέρους ή του συνόλου 

των προς προμήθεια ειδών, ο προμηθευτής προβαίνει σε 

αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση του Δήμου (Ν 3043/2002). Ο 

Σύνδεσμος πληροφορεί τον προμηθευτή ως προς το είδος και την 

έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο προμηθευτής 

δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο Σύνδεσμος 

μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από 

τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση, η οποία δεν μπορεί 

να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας των Παιδικών 

Σταθμών του Συνδέσμου. 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TMHMA Α «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ » 
 

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, 

απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης 

κατασκευής και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής και τις 

προδιαγραφές της μελέτης. Θα φέρουν σήμανση CE και η εταιρεία 
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κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Οι κατασκευές θα 

συμμορφώνονται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, τα 

οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 

(ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3) και θα φέρουν τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά όπως αναφέρονται παραπάνω. 

 

Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, όπως 

και οι συνθέσεις και μπορούν να τροποποιηθούν προσφέροντας υλικά 

ανάλογου τύπου και αριθμού, με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Όλος ο 

εξοπλισμός θα έχει στρογγυλεμένες γωνίες, ασφαλή για τα παιδιά για 

αποφυγή ατυχημάτων. Για τα έπιπλα απαιτείται εγγύηση τριών ετών, εκτός 

αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους προδιαγραφές. 

 
 

TMHMA Α «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ » 
 
 

Α1 Αλλαξιέρα 
 
Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης και περιθώρια από PVC. Φέρει 2 ράφια 
στην αριστερή πλευρά, τρία συρτάρια στη δεξιά και ένα ράφι πάνω από τα συρτάρια.  
 
Στο επάνω μέρος τοποθετείται  ειδικό πλαίσιο στο οποίο σφηνώνει το στρώμα αλλαγής βρεφών. 
 
Διστάσεις: 101Χ56Χ93 εκ. Πάγκος αλλαγής (στρώμα) 70Χ72 εκ. Το στρώμα περιλαμβάνεται 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 
 
EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες 
 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα) 
 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων) 
 

Α2 Κάθισμα βρεφικό 
 
Βρεφικό κάθισμα από ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας το οποίο θα φέρει σήμα CE. Θα 
είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, θα πρέπει επίσης να έχει ρυθμιζόμενο ύψος 
καθίσματος, ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης σε 3 θέσεις, αφαιρούμενο τραπέζι, πλαστικοποιημένο 
κάλυμμα καθίσματος και πλάτης. Ζώνη ασφαλείας και υποπόδιο. Δύο ρόδες στην πίσω του 
πλευρά. 
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Α3 Καρεκλάκι bebe. 
 
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20mm με επένδυση οξιάς. Θα είναι 
εξ’ ολοκλήρου βαμμένο σε χρώμα της επιλογής μας. Το καρεκλάκι είναι 
μονταρισμένο και σταθερό, αποτελείται από τα δύο πλαϊνά του, το κάθισμα και 
την πλάτη. Τα δύο πλαϊνά του κομμάτια δεν είναι κάθετα στο έδαφος αλλά έχουν 
κλήση (άνοιγμα) στο κάτω μέρος προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγάλη 
σταθερότητα στο καρεκλάκι. Βγαίνουν δε σε ύψος περίπου 15cm πάνω από το 
κάθισμα προκειμένου να είναι και μπράτσα. 
Στα μπράτσα του (στο επάνω μέρος τους) και στην πλάτη επίσης φέρει χουφτίστες 
για την εύκολη μετακίνησή του. 
 
Όλα τα άκρα και οι γωνίες του να είναι στρογγυλεμένες και ακίνδυνες για τα 
βρέφη. 
 
Όλες οι συνδέσεις των τμημάτων του καθίσματος δεν φέρουν εμφανές 
οποιοδήποτε μεταλλικό εξάρτημα (βίδες, καρφιά, γωνίες). 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα 
πρότυπα εθνικά (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά και διεθνή: 
 
    Διαστάσεις : 36 Χ 36 Χ 41 εκ. Ύψος καθίσματος :19 εκ. 
 
EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής 
και ανθεκτικότητας), 
 
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά Ιδρύματα, απαιτήσεις 
ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμών) 
 

Α4 Κρεβατάκια νηπίων στοιβαζόμενα 
 
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. Τα τέσσερα 
πόδια του έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. και ο πάτος του αποτελείται από ξύλινες πήχες για να 
αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Τα κρεβατάκια έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται με 
ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για εξοικονόμηση χώρου. Ανά πέντε κρεβάτια το ένα φέρει 
ρόδες ενισχυμένες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή τους κατά την αποθήκευση. Όλα τα άκρα του 
είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 
 
Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται 
 
Διαστάσεις:138Χ67Χ20 εκ. 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 
 
BS ΕΝ 716-1:2008+Α1-2013  Έπιπλα, Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για οικιακή χρήση.  
Απαιτήσεις ασφαλείας.  
 
BS ΕΝ 716-2:2008+Α1-2013  Έπιπλα, Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για οικιακή χρήση.  
Μέθοδοι δοκιμών. 
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Α5 Κρεβατάκια βρεφών. 
 
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 Χ 68 Χ 88 εκ. 
.  
 
Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  
 
EN 716-1:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Απαιτήσεις ασφαλείας)  
 
EN 716-2:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Μέθοδοι δοκιμών). 
 

Α6 Κυψέλη με 8 ντουλαπάκια 
 
Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης και περιθώρια PVC.  . Χρώμα σκελετού 
γκρι ανοιχτό και πορτάκια σε έντονα χρώματα. Φέρει 8 πορτάκια σε διάταξη 2Χ8.  Κάθε πορτάκι φέρει 
κλειδαριά. 
 Διαστάσεις: 80Χ38Χ145 εκ.  
 

Α7 Κυψέλη με ντουλαπάκια 12 θέσεων 
 
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. 
 

Α8 Πάρκο βρεφικό ξύλινο 
 
Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον. Αποτελείται από 4 καγκελάκια πεπλατυσμένα και στρογγυλεμένα σε όλες τους τις 
πλευρές τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με 4 κολονάκια τα οποία στο πάνω μέρος τους 
έχουν στρόγγυλο τελείωμα (μπάλα). Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 
βρέφη. Κάθε πάρκο θα συνοδεύεται από στρωματάκι επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη 
υψηλής ποιότητας και αντοχής, σε χρώμα που εσείς θα επιλέξετε. 
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Διαστάσεις: 132Χ132Χ65 εκ. ύψος. 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  
 
BS ΕΝ 71-1:2014  Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες.  
 
BS EN 71-2:2011+A1:2014  Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα.  
 
BS EN 71-3:2013+A1:2014  Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων 

 

Α9 Στρώμα για κρεβάτι βρεφικό. Από κοκοφοίνικα 
 
Ημίσκληρο - Τελάρο: ορθοπεδικό Πυκνότητα ελατηρίων 108 ελ./m2. Διάμετρος σύρματος ελατηρίων: 
2,4 mm, Υλικά γεμίσματος: Λευκός βαμβακερός τάπητας (πεπιεσμένος) - 100% Ελληνικό βαμβάκι 
(αφράτο). Υλικά καπιτονέ - Ύφασμα ζακάρκαπιτοναρισμένο με πιστοποίηση O eko-tex - Ακρυλική 
βάτα 170 gr/m2 - Non-woven 40 gr/m2. Περιλαμβάνει 2 εξαεριστήρες. Αδιάβροχη επένδυση στη μία 
πλευρά. 
 
Διαστάσεις: 129 x 60 x 18 εκατοστά. 
 

Α10 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. 
 

Α11 Τραπεζάκι bebe 
 
Ο εξάγωνος (για μεγαλύτερη σταθερότητα) σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και περασμένος 
στρογγύλι σε όλες του τις πλευρές. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. Το καπάκι θα 
είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F20 χιλ. με επένδυση φορμάικας σε διάφορα 
χρώματα. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα 
για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και 
ακίνδυνα για τα παιδιά. 
 
Στα πέλματα θα 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. 
 
Διάμετρος: 100 εκ. και ύψος: 40 εκ. 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  
 
ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες), 
 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα) 
 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων) 
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TMHMA Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
 
 

Β1 Κουβέρτα ακρυλική  σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας 
 
• Διαστάσεις: 110 x 160 εκ. 

Β2 Κουβέρτα πικέ  
 
• Βαμβακερή 100% 
• Πικέ  
• Ζακάρ 
• Ποικιλία χρωμάτων  
• Διαστάσεις: 160 x 120 εκατοστά 

Β3 Μαξιλάρι ύπνου βρεφών.  
Μαξιλάρι αντιαλλεργικό, αντιμικροβιακό με γέμιση από αποστειρωμένο βαμβάκι 
και με εξωτερική επικάλυψη υφάσματος 100% βαμβακερού. Διαστάσεις 4 4εκ.χ 
31 εκ 
 

Β4 Μαξιλάρι ύπνου νηπίων.  
Μαξιλάρι αντιαλλεργικό, αντιμικροβιακό με γέμιση από αποστειρωμένο βαμβάκι 
και με εξωτερική επικάλυψη υφάσματος 100% βαμβακερού. Διαστάσεις 42εκ.χ 
32 εκ 
 

Β5 
Μαξιλαροθήκη 100 % βαμβακερή βρεφών 

Β6 
Μαξιλαροθήκη 100 % βαμβακερή νηπίων 

Β7 Πετσέτα προσώπου 100 % βαμβακερή μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας  
και αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα–-πλένεται στους 60 o , χρωματιστές 
50 X 70 εκ. 

Β8 Πετσέτα σώματος 100 % βαμβακερή μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας  και 
αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα -πλένεται στους 60 o , χρωματιστές 70 X 
140 εκ. 

Β9 Πετσέτα χεριών 100 % βαμβακερή μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας  και 
αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα - πλένεται στους 60 o , χρωματιστές 30 
X 50 εκ. 

Β10 

Σελτεδάκι αδιάβροχο πετσετέ διαστάσεων 60 Χ 70  
Β11 

Σεντόνι  - Πανωσέντονο  100 % βαμβακερό διαστάσεων 170 Χ 115 εκ. 
Β12 Σεντόνια με λάστιχο - Κατωσέντονο με λαστιχάκια στις γωνίες ώστε να 

εφαρμόζει σταθερά στο στρώμα 
• Βαμβακερό  100% 
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• Διαστάσεις: για στρώμα διαστάσεων 129 Χ 60 Χ 18 εκ. 

 
 
 

 
ΤΜΗΜΑ Γ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

Γ1 Γιογιό ανατομικό σχήμα & ανασηκωμένη πλάτη 
Γ2 Περπατούρα 

 
TMHMA Δ. "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ¨ 

 
Οι προσφερόμενες συσκευές θα είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμονισμένες στην Ελληνική 
και Κοινοτική νομοθεσία και θα φέρουν το σήμα CΕ ΜΑRΚ.  
Όλες οι συσκευές θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 
τουλάχιστον 24 μηνών (χωρίς περιορισμό ωρών εργασίας) και θα καλύπτει 
όλα τα μέρη των συσκευών, πλην εκείνων που υπόκεινται σε φυσική φθορά.  
Επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται prospectus και τεχνικά εγχειρίδια για τον κατωτέρω 
εξοπλισμό.  
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει, μέσα σε 30 
(τριάντα) ημέρες από την ειδοποίηση του Συνδέσμου να αντικαταστήσει 
ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, η οποία 
δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση του.  
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης, εκτός από την επίδειξη και 
δοκιμή της συσκευής σε λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού στη 
χρήση της και η παράδοση βιβλίου με αναλυτικές οδηγίες χειρισμού και 
συντήρησης της συσκευής στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

Δ1 Επαγγελματική ηλεκτρική Κουζίνα 4 τετράγωνων εστιών  με φούρνο  
 
Ηλεκτρική κουζίνα NORTHF80E4 βαρέως επαγγελματικού τύπου, με τέσσερις 
(4) μαντεμένιες εστίες 30Χ30εκ και φούρνο, κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από 
ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα. 
Η συνολική ισχύς της συσκευής θα είναι 17,6 KW ηλεκτρικής σύνδεσης 400V . Ο 
χειρισμός των εστιών θα γίνεται από διακόπτες περιστροφικούς τεσσάρων (4) 
διαβαθμίσεων. Η κουζίνα θα φέρει φούρνο με ανοξείδωτα τοιχώματα και δύο (2) 
θωρακισμένες ανοξείδωτες αντιστάσεις, συνολικής ισχύος 5 KW. Οι 
αντιστάσεις του φούρνου ελέγχονται με αναλογικό θερμοστατικό διακόπτη 50ο - 
300ο C, με ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και δύο (2) διακόπτες. Η θύρα θα είναι 
ανοξείδωτη με εσωτερική μόνωση υαλοβάμβακα και θα τερματίζει σε οριζόντια 
θέση και στο επίπεδο του πυθμένα του φούρνου για την εύκολη έξοδο των 
ταψιών. Η κουζίνα θα εδράζεται σε 4 πόδια ανοξείδωτα υψηλής αντοχής, με 
ρυθμιζόμενο πέλμα για να ευθυγραμμίζεται η συσκευή. Ενδεικτικές εξωτερικές 
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διαστάσεις:80 Χ 90Χ85εκ. (ΠΧΒΧΥ).  

Δ2 Επαγγελματικό Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών .  
 
  Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών ισχύος 5,1kW/230V, από ανοξείδωτη λαμαρίνα 
INOX 18/10.  
Με θερμόμετρο μπόιλερ και κάδου και βαλβίδα στεγνωτικού.  
Με επιλογή 3 χρόνων πλυσίματος  
 Κατάλληλο και για πλύση δίσκων.  
Στη συσκευασία θα περιλαμβάνεται 1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων και 1 
κουταλοθήκη.  
Το υπό προμήθεια πλυντήριο θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης 
τουλάχιστον Α. Καλύτερης ενεργειακής κλάσης θα ληφθεί υπόψη κατά την 
αξιολόγηση.  
Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την 
ενεργειακή ετικέτα.  
του υπό προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην 
τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το 
Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συμπεριληφθεί στην τεχνική 
προσφορά για αξιολόγηση.  
 
Διαστάσεις συσκευής: 
Πλάτος: 485 χλστ 
Βάθος: 510 χλστ 
Ύψος: 760 χλστ 
 
 

Δ3 Ψυγείο Θάλαμος Συντήρησης Διπλός  
 
Επαγγελματικό ψυγείο - θάλαμος συντήρησης με 2 πόρτες US137 INOX 304          
,κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18-10 (AISI 304) με 
λείανση GRIT 180 (Satin). Στηv πρόσοψη θα φέρει θύρα με εσωτερική 
μόvωση. .Στo πάνω μέρας θα φέρει ηλεκτρονικό 
θερμόμετρο θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασιών λειτουργίας 
με συνεχή ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και 
διακόπτη λειτουργίας ΟΝ/OFF.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:            
  Τιμή σύνδεσης: 0,65Kw 
  Τάση: 230V 
  Βάρος: 185Kg                   
  Πλάτος: 1370 χλστ 
  Βάθος: 820 χλστ 
  Ύψος: 2070 χλστ 
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TMHMA Ε. "ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ¨ 
Ε1 Καθιστό ποδήλατο γυμναστικής BRX-R95 comfortToorx 

-Δίσκος: Μπροστά 
-Σύστημα αντίστασης: μαγνητικό ελεγχόμενο από ηλεκτρικό μοτέρ. 
-Βάρος τροχού 10 κιλά. 
-Ρύθμιση αντίστασης ηλεκτρική σε 24 επίπεδα 
-Μέγιστο βάρος χρήστη 130 κιλά. 
-Θέση σέλας οριζόντια ρύθμιση  με πλάτη για άνετη θέση άσκησης. 
-Μανιβέλα πεντάλ: 3  κομμάτια με δίσκο. 
-Πεντάλ: μεγάλα με ιμάντες.  
-Βάρος 43 κιλά   
-Διαστάσεις όταν στηθεί :150 χ 60 χ 116 εκατ. 
-Μεικτό βάρος: 48 κιλά. 
-Πιστοποιήσεις:CE-ROHS-EN957 
  

Ε2 Καθιστό ποδήλατο γυμναστικής BRX-R 65 comfortToorx 

 

-Σύστημα αντίστασης μαγνητικό με 8 επίπεδα ρύθμισης 
-Βάρος τροχού 7 κιλά 
-Μέγιστο βάρος χρήστη 110 κιλά. 
-Καθαρό βάρος 29,5 κιλά. 
-Διαστάσεις όταν στηθεί :130 χ 63 χ 97 εκατ.  
-Computer προπόνησης με οθόνη LCD, με στήριγμα για smartphone και tablet 
-Λειτουργίες computer  προπόνησης: απόσταση, χρόνος, θερμίδες, καρδιακοί παλμοί, 
ταχύτητα, χιλιόμετρα, αυτόματη επιλογή ενδείξεων.  
-Σέλα με οριζόντια ρύθμιση με πλάτη για άνετη θέση άσκησης  
-Μέτρηση καρδιακών παλμών με αισθητήρες παλάμης. 
-Ρύθμιση αντίστασης: χειροκίνητη με  8 επίπεδα ρύθμισης. 
-Πιστοποιήσεις:CE-ROHS-EN957 
 

 
 
 

TMHMA ΣΤ. "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ¨ 
ΣΤ1 

Συσκευή διαθερμίας μικροκυματική (radiotherm 1006) 

Εκπέμπει σε συνεχή και παλμική λειτουργία.  
Τρείς επιλογές λειτουργίας.  
Μέγιστη ισχύ 200 watt . 
Ελάχιστη 25 watt. 
4 Διαφορετικά ηλεκτρόδια.  
Ένδειξη ισχύος και χρόνου . 
Χρόνος θεραπείας 1 έως 20 λεπτά . 
Συνεχής 200 watt, παλμική 600 watt ισχύ θεραπείας.  
Εργονομικός βραχίονας  ηλεκτροδίων . 
Βάρος 43 κιλά . 
Διαστάσεις: μήκος 41 εκατ. πλάτος 42 εκατ. ύψος 97 εκατ. 
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ΣΤ2 Συσκευή ηλεκτρομάλαξης (COMPLEX FIXX 1.0 MASSAGER). 
Συσκευή μασάζ σώματος  
Παρέχει το απόλυτο βαθύ και αποτελεσματικό μασάζ για τους ιστούς και 
τους καταπονημένους μύες. Ο συνδυασμός της ταχύτητας και της 
πίεσης των χεριών, εξατομικεύει το μασάζ για να καλύψει τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις της αποκατάστασης. Συμβάλει στην μείωση του 
πόνου, χαλαρώνει τους σφικτούς μύες.  
3 Ταχύτητες – 120 min 25 sps, 33sps και 46sps.  
Εύρος 14 mm.  
Βάρος (με μπαταρία και κεφαλή) 990 gr.  
Διάρκεια μπαταρίας 90 min 
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 120 min.  
Επιπλέον εξοπλισμός:  
Κεφαλή coneκαι κεφαλή pad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TMHMA Z. "ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ¨ 
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Ζ.1 Γυμναστήριο 8 σε 1 
 

 Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής 
ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 

 Έχει την δυνατότητα να ρυθμιστεί σε 8 διαφορετικές 
διαμορφώσεις 

 Αποτελείται από σπιτάκι αναρρίχησης με τούνελ, 2 μεγάλες 
τσουλήθρες, τοίχο αναρρίχησης και ανοιγόμενη πόρτα 

 Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους. ανθεκτικό στις καιρικές 
μεταβολές 

 Μέγιστος αριθμός παιδιών: 6 
 Ανώτατο βάρος ανά παιδί: 45kg 
 Διαστάσεις: 445 x 114 x 128 εκατοστά 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

«Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη 
συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών των 
δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ στον τομέα 

της πρόνοιας». 
 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

της/του ................................., 

με έδρα ........... , οδός .........................., αριθμός ............... 

ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

τηλέφωνο ........................... 

fax ........................................E-mail ………………………………………………….. 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ » 

CPV: 39161000-8: Έπιπλα Παιδικού Σταθμού 

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 Αλλαξιέρα Τεμάχιο 16     

 
39161000-
8: Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

2 Κάθισμα βρεφικό  Τεμάχιο 70     

 
39161000-
8: Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 



 

 

 

3 Καρεκλάκι bebe Τεμάχιο 132     

 
39161000-
8: Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

4 κρεβατάκια νηπίων Τεμάχιο 100     

 
39161000-
8: Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

5 Κρεβατάκια βρεφών.  Τεμάχιο 99     

 
39161000-
8: Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

6 Κυψέλη με 8 ντουλαπάκια Τεμάχιο 8     

 
39161000-
8: Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

7 
Κυψέλη με ντουλαπάκια 12 

θέσεων 
Τεμάχιο 23     

 
39161000-
8: Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

8 
Πάρκο βρεφικό ξύλινο, από 
ξύλο φουρνιστής οξιάς εξ 

ολοκλήρου. 
Τεμάχιο 17     

 
39161000-
8: Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

9 
Στρώμα για κρεβάτι 

βρεφικό.  
Τεμάχιο 199     

 
39161000-
8: Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

10 Στρώμα για το πάρκο Τεμάχιο 17     

 
39161000-
8: Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

11 Τραπεζάκι bebe Τεμάχιο 21     

 
39161000-
8: Έπιπλα 
Παιδικού 
Σταθμού 

    ΣΥΝΟΛΟ 702 ΣΥΝΟΛΟ 
  
  

        
Φ.Π.Α. 24 

% 
  
  

  
Κ.Α. 60.7133: Έπιπλα 

σκέυη 
    

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
  

 



 

 

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ,     /   /  2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

«Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη 
συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών των 
δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ στον τομέα 

της πρόνοιας». 
 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

της/του ................................., 

με έδρα ........... , οδός .........................., αριθμός ............... 

ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

τηλέφωνο ........................... 

fax ........................................E-mail ………………………………………………….. 

 

ΤΜΗΜΑ Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39512000-4: Κλινοσπεπάσματα 

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 
Κουβέρτα 
ακρυλική   

Τεμάχιο 211     
39512000-4: 

Κλινοσπεπάσματα 

2 Κουβέρτα πικέ Τεμάχιο 211     
39512000-4: 

Κλινοσπεπάσματα 

3 
Μαξιλάρι ύπνου 

βρεφών 
Τεμάχιο 99     

39512000-4: 
Κλινοσπεπάσματα 

4 
Μαξιλάρι ύπνου 

νηπίων 
Τεμάχιο 105     

39512000-4: 
Κλινοσπεπάσματα 



 

 

 

5 
Μαξιλαροθήκη 

βρεφών 
Τεμάχιο 198     

39512000-4: 
Κλινοσπεπάσματα 

6 
Μαξιλαροθήκη 

νηπίων 
Τεμάχιο 200     

39512000-4: 
Κλινοσπεπάσματα 

7 
Πετσέτα 

προσώπου  
Τεμάχιο 140     

39512000-4: 
Κλινοσπεπάσματα 

8 
Πετσέτα 
σώματος  

Τεμάχιο 140     
39512000-4: 

Κλινοσπεπάσματα 

9 Πετσέτα χεριών  Τεμάχιο 140     
39512000-4: 

Κλινοσπεπάσματα 

10 Σελτεδάκι Τεμάχιο 216     
39512000-4: 

Κλινοσπεπάσματα 

11 
Σεντόνι  - 

Πανωσέντονο   
Τεμάχιο 398     

39512000-4: 
Κλινοσπεπάσματα 

12 
Σεντόνια με 

λάστιχο - 
Κατωσέντονο  

Τεμάχιο 398     
39512000-4: 

Κλινοσπεπάσματα 

    ΣΥΝΟΛΟ 2456 ΣΥΝΟΛΟ 
  
  

        
Φ.Π.Α. 24 

% 
  
  

  Κ.Α. 60.7135: Λοιπός εξοπλισμός 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
  

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ,     /   /  2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

«Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη 
συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών των 
δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ στον τομέα 

της πρόνοιας». 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

της/του ................................., 

με έδρα ........... , οδός .........................., αριθμός ............... 

ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

τηλέφωνο ........................... 

fax ........................................E-mail ………………………………………………….. 

 

ΤΜΗΜΑ  Γ:  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ  

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 

Γιογιό ανατομικό 
σχήμα & 

ανασηκωμένη 
πλάτη 

Τεμάχιο 114     
44410000-7 

Είδη μπάνιου 
κουζίνας 

2 Περπατούρα Τεμάχιο 65     
37529200-4 
Παιχνίδια με 

αναβάτη 

    ΣΥΝΟΛΟ 179 ΣΥΝΟΛΟ 
  
  

        
Φ.Π.Α. 24 

% 
  
  

  
Κ.Α. 60.7135: Λοιπός 

εξοπλισμός 
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
  

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ,     /   /  2021 



 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

«Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη 
συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών των 
δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ στον τομέα 

της πρόνοιας». 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

της/του ................................., 

με έδρα ........... , οδός .........................., αριθμός ............... 

ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

τηλέφωνο ........................... 

fax ........................................E-mail ………………………………………………….. 

 

ΤΜΗΜΑ Δ. "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ  

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 

Επαγγελματική 
ηλεκτρική 
Κουζίνα 4 

τετράγωνων 
εστιών inox  με 
φούρνο εμαγιέ 

inox 

Τεμάχιο 9     

39314000-6: 
Εξοπλισμός 

επαγγελματικού 
μαγειρείου 

2 

Επαγγελματικό 
Πλυντήριο 
πιάτων και 
ποτηριών .                                          

Τεμάχιο 12     
39713100-4: 
Πλυντήρια 

πιάτων 

3 

Ψυγείο 
Θάλαμος 

Συντήρησης 
Διπλός  

Τεμάχιο 8     
39711100-0: 
Ψυγεία και 
καταψύκτες 



 

 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 29 ΣΥΝΟΛΟ 
  
  

        Φ.Π.Α. 24 % 
  
  

  
Κ.Α. 60.7133: Έπιπλα 

σκεύη 
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
  

 

 

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ,     /   /  2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

«Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη 
συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών των 
δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ στον τομέα 

της πρόνοιας». 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

της/του ................................., 

με έδρα ........... , οδός .........................., αριθμός ............... 

ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

τηλέφωνο ........................... 

fax ........................................E-mail ………………………………………………….. 

 

ΤΜΗΜΑ Ε. "ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ" 

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 

Καθιστό 
ποδήλατο 

γυμναστικής 
BRX-R95 

comfortToorx 

Τεμάχιο 1     
37442900-8 
Πολυόργανα 
Γυμναστικής 

2 

Καθιστό 
ποδήλατο 

γυμναστικής 
BRX-R 65 

comfortToorx 

Τεμάχιο 1     
37442900-8 
Πολυόργανα 
Γυμναστικής 

    ΣΥΝΟΛΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ 
  
  

        
Φ.Π.Α.        
24 % 

  
  

  Κ.Α. 60.7135: Λοιπός εξοπλισμός 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
  

 

ΚΕΡΚΥΡΑ,     /   /  2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 



 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

«Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη 
συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών των 
δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ στον τομέα 

της πρόνοιας». 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

της/του ................................., 

με έδρα ........... , οδός .........................., αριθμός ............... 

ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

τηλέφωνο ........................... 

fax ........................................E-mail ………………………………………………….. 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ. "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ" 

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 
Συσκευή διαθερμίας 

μικροκυματική (radiotherm 
1006) 

Τεμάχιο 1     
 3300000-
1 Ιατρικές 
Συσκευές 

2 
Συσκευήηλεκτρομάλαξης 

(COMPLEX FIXX 1.0 
MASSAGER). 

Τεμάχιο 1     
 3300000-
1 Ιατρικές 
Συσκευές 

    ΣΥΝΟΛΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ 
  
  

        
Φ.Π.Α. 24 

% 
  
  

  
Κ.Α. 60.7135: Λοιπός 

εξοπλισμός 
    

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
  

 

ΚΕΡΚΥΡΑ,     /   /  2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 



 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

«Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη 
συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών των 
δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ στον τομέα 

της πρόνοιας». 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

της/του ................................., 

με έδρα ........... , οδός .........................., αριθμός ............... 

ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

τηλέφωνο ........................... 

fax ........................................E-mail ………………………………………………….. 

 

ΤΜΗΜΑ Ζ. "ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ" 

A/A ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  CPV 

1 
Γυμναστήριο 

8 σε 1 
Τεμάχιο 7     

37535200-9 
Εξοπλισμός 
παιδικής 
χαράς 

    ΣΥΝΟΛΟ 7 ΣΥΝΟΛΟ 
  
  

        
Φ.Π.Α.  24 

% 
  
  

Κ.Α. 60.7135: Λοιπός εξοπλισμός 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
  
 
 

 

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ,     /   /  2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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