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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

997918919

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης

1007.Ε86401.0059

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ακτή Κουντουριώτη 7

Πόλη

Κως

Ταχυδρομικός Κωδικός

85300

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR421 (Δωδεκάνησα)

Τηλέφωνο

2242360485, 486, 487, 427

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

k.oikonomou@kos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Κυριακή Οικονόμου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.kos.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) και ανήκει στη
Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Ο.Τ.Α.).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
γ) Την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.kos.gov.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κω. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
βαρύνει την με Κ.Α.: 10.6264.0006 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
του Δήμου της Κω, σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 1160/2022 (αρ. πρωτ.:16242/ 08-07-2022) Απόφαση
Αντιδημάρχου Οικονομικών περί διάθεσης των αναγκαίων πιστώσεων.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.: 541/07-07-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010938912
2022-07-15, ΑΔΑ: 6ΝΥΚΩΛΕ-ΗΤ9) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το
οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 1 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών
Πληρωμής του Δήμου της Κω.
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάληψη της προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης με αναλώσιμα
υλικά και εξαρτήματα, του κλιματισμού των εγκαταστάσεων του Δήμου Κω που αναφέρονται στο τεύχος
«Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές», καθώς και η όσο το δυνατόν άμεση αποκατάσταση βλαβών
του εξοπλισμού. Η εν λόγω ανάθεση αποσκοπεί στην επίτευξη της συνεχούς, ασφαλούς και αποδοτικής
λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού που βρίσκονται στα κτίρια ευθύνης του Δήμου Κω.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
50730000-1 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων».
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και οι τεχνικές προδιαγραφές
περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ.: 02/2022 μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων &
Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης1(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.360€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %
(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 69.451,20€ ) και αναλύεται ως ακολούθως:
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
α/α

Κατηγορία εξοπλισμού

Πλήθος

Επισκέψεις

Τιμή/Επίσκ
εψη

Σύνολο

1

Split – Διαιρούμενου τύπου τοίχου

296

2

45

26.640,00

2

Split – Διαιρούμενου τύπου οροφής

2

2

45

180,00

3

Split – Ντουλάπα δαπέδου

9

2

45

810,00

4

Κασέτα Οροφής 4-way

13

2

45

1.170,00

5

FCU – Δαπέδου εμφανούς τύπου

28

2

40

2.240,00

6

FCU – Κασέτα Οροφής 4-way

27

2

40

2.160,00

7

VRF – Εσωτερική Τοίχου

20

2

40

1.600,00

8

VRF – Εσωτερική Οροφής

13

2

40

1.040,00

9

VRF – Εσωτερική Κασέτα Οροφής

2

2

40

160,00

10

VRF – Μονάδα Καναλάτη (middle
static)

2

2

40

160,00

11

VRF Heat Pump

6

2

250

3.000,00

12

Heat Pump Water Heater

3

2

400

2.400,00

13

Air to Air Roof Top

4

2

350

2.800,00

Γενικό
Σύνολο
χωρίς ΦΠΑ
(€) Α

44.360,00

1 Άρθρο 59 Ν.4412/20161
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ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ ΩΡΩΝ/τεμ.

ΤΙΜΗ/ΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

100

50

5.000,00€

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ

100

40

4.000,00€

ΤΕΧΝΙΤΗΣ

200

30

6.000,00€

Γενικό Σύνολο
ΦΠΑ (€) Β

χωρίς

15.000,00€

Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€) Α+Β

59.360,00€

ΦΠΑ 17%

10.091,20€

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ (€)

69.451,20€

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
τιμής, για το σύνολο του προϋπολογισμού.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως2:
 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων
324-337
 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
 του Ν.4555/18 (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
2

Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την
κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως την
επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης
προσαρμογής των εν λόγω όρων.
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λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 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. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
 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. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις»,
 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
 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.
 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
 της κ.υ.α. υπ΄αριθμ.76928/13.07.2021 (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»
 της κ.υ.α. υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»


της κ.υ.α. υπ΄ αριθ. οικ. 98979/ΕΞ 2021 (B’ 3766) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων
Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019»

 της κ.υ.α. υπ΄ αριθ. 63446/2021 (B’ 2338) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο
πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»
 της κ.υ.α. υπ΄ αριθ οικ. 14900/2021 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92)
 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση,
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων
όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και
τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του
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θερμοκηπίου και για την πιστοποίηση των εταιρειών όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον
εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
 του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 150/195 20.05.2014),
«για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006»
 του ν. 3844/2010 (Α’ 63) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις»
 του π.δ. 1/2013 (Α’ 3) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική
δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών
εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» όπως
ισχύει
 της κ.υ.α. υπ΄ αριθ Δ6/Β/14826/2008 (Β’1122) «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την
εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα»
 της κ.υ.α. υπ΄ αριθ. 37411/1829/Ε103/2007 (Β’ 1827) «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και
διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 “για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος”,
όπως τροποποιημένος ισχύει»
Περαιτέρω, τα αναγραφόμενα
 στην υπ’ αριθ. 02/2022 μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω
 στο με αριθ. πρωτ. 12348/27-05-2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Κω (ΑΔΑΜ : 22REQ010866752 2022-07-05)
 στην υπ’ αριθ. 541/07-07-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010938912 2022-07-15, ΑΔΑ: 6ΝΥΚΩΛΕ-ΗΤ9) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) του Αντιδημάρχου Οικονομικών Δήμου Κω
 στην υπ’ αριθμό 328/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/11/2022 και ώρα 23:30
ΗΜ/ΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικτυακή Πύλη
11/11/2022 και ώρα
28/11/2022 και ώρα
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
04/11/2022
08:00
23:30
www.promitheus.gov.gr.
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις
του άρθρου 121 (παρ. 1α) του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε
επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων και να αποκτήσουν εικόνα του προς συντήρηση εξοπλισμού, δύνανται να
επισκεφθούν κατόπιν ραντεβού επιλεγμένους χώρους των κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κω, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 20 του τεύχους «Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων» της μελέτης του Παραρτήματος Α της
παρούσης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του ν.4412/2016.
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις
02/12/2022 από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Tο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 172818 και
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016, στις παρακάτω εφημερίδες3:
α) Η ΡΟΔΙΑΚΗ (ημερήσια περιφερειακή εφημερίδα)
β) Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (ημερήσια περιφερειακή εφημερίδα)
γ) ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ (εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα)
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76
του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο, http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.kos.gov.gr.
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο, με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3548/2007, όπως προστέθηκε με το
άρθρο 46 του ν.3801/2009. Οι εν λόγω διατάξεις καταργήθηκαν με την παρ. 1(35) του άρθρου 377 του
ν.4412/2016, με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 του ιδίου νόμου, στην οποία ορίστηκε ότι «12. Η
ισχύς της περ. 35, …. της παρ. 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η.1.2024».

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 τους4,
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.

Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες του
ν.3548/2007 συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο
379 §12 ν. 4412/2016.
4 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
3
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:






Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
Το σχέδιο της σύμβασης προμήθειας με τα Παραρτήματά της.
Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η υπ’ αρ. 02/2022 μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης
Τ.Υ. Δήμου Κω (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τεχνικές Προδιαγραφές -Συγγραφή Υποχρεώσεων Τεχνική έκθεση) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική
διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτη 7 Κως, τηλέφωνο: 2242360485, 486, 487, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά
τη δημοσίευση της διακήρυξης.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 4 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 συνοδεύονται απαραίτητα από το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 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 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 περιπτώσεις5:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.

5

Άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας
αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας
αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ6.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη
μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής7 συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση
τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική8. .
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις9
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)10, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού11. 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.

6
7
8
9
10
11

Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη
διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Άρθρο 72 ν. 4412/2 016
Πρβλ. άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό
και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017
έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης12.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
(Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας υφίστανται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών).
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης
των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από
κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται
στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς

12

Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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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 Ένωσης13
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον..
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής14
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χίλια εκατόν
ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (1.187,20€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε
κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης
των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην
παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε)
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ)
δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί15, ζ) στις περιπτώσεις των
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2
και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού16
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε
13

Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

14

Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.

15

Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016
Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016

16
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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 αμετάκλητη17 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του
Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής
βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με
υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων
155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα
εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την
ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και
τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’
139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
17

Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές
αποφάσεις
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους
στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3 Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
2.2.3.4. Αποκλείεται18 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις19:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201620, περί
αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

18

19

20

Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, 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 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,
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων
αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής της
αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
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.
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί
τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή,
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,21
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και
άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό
γεγονός.22
2.2.3.5. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία23, προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή
έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το
21
22

23

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ
Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β)
σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.
Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην
υπόθεση C-387/19
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παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και
μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση 24.
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.
4412/201625.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής26
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας27
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν
λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
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 μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση
υπηρεσία.
24
25
26

27

Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την
έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν.
4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή
όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης
(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα
πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 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 τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 02/2022 μελέτης28
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα
αναγραφόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2.2.6 πρότυπα.
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους
από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός
φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει
ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων29
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια 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 αυτούς30. 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.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες31.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας
αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο
φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της

28

29
30

31

Προκειμένου να διαπιστωθεί η επαγγελματική αξιοπιστία καθώς και οι τεχνικές δυνατότητές των οικονομικών φορέων, οι
οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά τους, τα αναφερόμενα στην παράγραφο
Β4 της 2.2.9.2 δικαιολογητικά.
Άρθρο 78 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.
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
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παρούσας32. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και
κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση33.
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας34.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με
το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι
την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή35.
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.6
και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ36 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος
1.37
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ

32
33
34
35
36
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Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).
Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016
Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016
Το ΕΕΕΣ 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.
Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει
τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη
σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του
τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας
που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην
ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.38
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.39
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από
κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής40.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,41 την κατάστασή του σε σχέση
με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης42
και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη
συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή
περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του
άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την
περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής
απάντησης43.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το
οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις
του44.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα45
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα
δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε
38
39
40
41
42
43
44
45

Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016
Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016
Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016
βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)
Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.
Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
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 στις
παραγράφους 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
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οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται
επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της
βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν46.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5.
και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω4748.
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

46
47

48

Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Πρβλ. παρ. 13 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7Α του ν. 4605/2019 «13. Τα έγγραφα
του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν
ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβεια τους».
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.
Σημειωτέων 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.
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Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του49.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του50
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:



αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
αφορά τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι
ασφαλισμένοι σε οποιαδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
 σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
 σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και
όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με
την εταιρεία.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το
πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα,
στην οποία να φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε ασφαλισμένος. Η ακρίβεια των
στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.451 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

49
50
51

Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
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ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η
μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού52.
ε) Για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε
βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή
εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή
εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας
ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,53 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Οικονομική Χρηματοοικονομική Επάρκεια Δεν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή.
2. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε ‘’Διεκπεραίωση εργασιών σε
σταθερό εξοπλισμό ψύξης κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα υγρά του
θερμοκηπίου’’ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2067/2015 ή ισοδύναμο.
3. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) – Σύστημα διαχείρισης με
πεδίο εφαρμογής, μεταξύ των άλλων, εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ψύξης κλιματισμού που
περιέχουν Φθοριούχα υγρά του Θερμοκηπίου ή ισοδύναμο.
4. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία)
– Σύστημα διαχείρισης με πεδίο εφαρμογής, μεταξύ των άλλων, εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού
ψύξης κλιματισμού που περιέχουν Φθοριούχα υγρά του Θερμοκηπίου ή ισοδύναμο.
5. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου με την οποία θα δεσμεύεται ότι υπάρχει δυνατότητα
συνεργασίας με τους κατασκευαστικούς οίκους ή αποκλειστικούς αντιπροσώπους του προς
συντήρηση εξοπλισμού.
52
53

Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το αρ. 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 4605/2019.
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6.

Κατάσταση επιθεώρησης εργασίας από την οποία θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει στο μόνιμο
προσωπικό του τουλάχιστον
6.1. Τέσσερις (4) ψυκτικούς, εκ των οποίων ο ένας (1) θα είναι εργοδηγός ψυκτικός, ο ένας (1)
αρχιτεχνίτης ψυκτικός και οι δύο (2) τεχνίτες ψυκτικοί. Ο εργοδηγός ψυκτικός θα είναι κάτοχος
πιστοποιητικού τύπου Ι, σύμφωνα με το ΕΚ 2067/2015, οι αρχιτεχνίτες και τεχνίτες ψυκτικοί θα
έχουν βεβαίωση αναγγελίας σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013
6.2. έναν (1) τεχνίτη ηλεκτρολόγο με άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας σύμφωνα με
το Π.Δ. 108/2013
Η κατάσταση επιθεώρησης εργασίας θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες άδειες, πιστοποιητικά,
πτυχία & βεβαιώσεις εμπειρίας για τον εργοδηγό ψυκτικό.
7. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τις οποίες θα αποδεικνύεται η πενταετής εμπειρία σε συντήρηση
συστημάτων κλιματισμού.
8. Πίνακα όπου θα αναφέρονται τουλάχιστον δύο (2) παρόμοια έργα της τελευταίας πενταετίας. Στον
πίνακα θα αναφέρονται:
- Ο πελάτης
- Ο προϋπολογισμός του έργου
- Το όνομα και το τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας (Ο Δήμος Κω επιφυλάσσεται, εάν το
επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν)
- Το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων (αριθμός κλιματιστικών μονάδων που αφορούν οι
συμβάσεις)
- Η διάρκεια των συμβάσεων (αρχική και οριστική συμβατική διάρκεια),
- Το συμβατικό τίμημα.
9. Ευκρινή αντίγραφα τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεων εμπειρίας/καλής εκτέλεσης της τελευταίας
πενταετίας, που αφορούν στην συντήρηση και επισκευή βλαβών εξοπλισμού της παρούσας τεχνικής
περιγραφής (να αναγράφεται η χρονική περίοδος ανάληψης και λήξης του συμβολαίου συντήρησης
με ευκρίνεια, καθώς επίσης και το αντικείμενο) με ευκρινή τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας (σε
περίπτωση διασταύρωσης της γνησιότητας του εγγράφου).
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα
στην ανωτέρω παράγραφο πιστοποιητικά.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της
στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης54, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό
μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης
σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

54

Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και
εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία
αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους
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Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν
οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα,
προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους55 που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της
βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση
Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο
(συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε
περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος
οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή
προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα,
ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα
πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την
εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους
συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε
περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.
55

Άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
1) οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
2) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών56. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης57
Kριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Δεν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
Διατηρείται για λόγους αρίθμησης

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας
Διακήρυξης και στην υπ’ αρ.: 02/2022 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων &
Σηματοδότησης του Δήμου Κω για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
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 αυτής58.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.59
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/
56
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Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
Άρθρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το
οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.60
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά
αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,
εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν
συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών
(εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται
ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται
για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν61.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα
καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

60
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Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.
Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 2762 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 63
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ64 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως
αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199965,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο66.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω
62

63
64

65
66

Βλ. σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019,
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της
ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι
όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά
έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 .
Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..».
Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα
Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή
Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου –
05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και
εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον
Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων
στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια
έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1
παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το
βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με
την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά
περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού67 τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική
υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει
με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό
το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό
στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

67

Βλ. άρθρο 93 του ν. 4412/2016
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Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση,
υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” της υπ’ αρ.: 02/2022 μελέτης του
παραρτήματος Α΄ 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 υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα68 69.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν70.
Υποχρεούται ο οικονομικός φορέας που θα καταθέσει προσφορά να υποβάλλει στο ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) που να αποδεικνύουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
προμήθειας. Οποιαδήποτε έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν με σαφήνεια τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων ειδών, τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους κλπ., φωτογραφίες ή ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο
έχουν για την απόδειξη των τεχνικών προδιαγραφών των μεμονωμένων ειδών, για τα οποία γίνεται ειδική
μνεία επί ποινή αποκλεισμού.
Στα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά
στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Επίσης, εντός του κυρίου φακέλου προσφοράς οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν
επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α. Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τα τεύχη της αριθ. 02/2022 μελέτης του παραρτήματος Α΄
της Διακήρυξης,
β. Να αναφέρεται ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της ανωτέρω
μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και έχουν πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων
γ. Οι τιμές μονάδος στη λίστα αναγκαίων ανταλλακτικών θα είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης
δ. Κάθε ανταλλακτικό που θα αντικαθίσταται συνεπάγεται αυτομάτως και εγγύηση καλής λειτουργίας
ενός (1) έτους. Σε περίπτωση βλάβης εντός του χρόνου εγγύησης θα πραγματοποιείται από τον
ανάδοχο αντικατάστασή της με καινούργιο ανταλλακτικό χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζημίωσης.

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 βάσει της
συνολικά προκύπτουσας τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Β
της παρούσας διακήρυξης.
Εκτός της οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το ίδιο το σύστημα ο προμηθευτής υποχρεούται στην
υποβολή επιπλέον δεύτερης οικονομικής προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένης όπου θα αναφέρονται
68
69

70

Άρθρο 94 του ν. 4412/2016
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.
Άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
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αναλυτικά οι τιμές ανά είδος προκειμένου για την σύνταξη της σύμβασης με αναλυτικές τιμές ανά είδος. Οι
δύο οικονομικές προσφορές θα πρέπει να συμφωνούν ως προς την καθαρή τους αξία. Σε περίπτωση
απόκλισης τους η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου …% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ …%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών71
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα μέχρι και
έντεκα (11) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη
κανονική.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 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. Σε περίπτωση αιτήματος της
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν
την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.72.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών73
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα
71
72
73

Άρθρο 97 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
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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, 74
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και
την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το
κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση
με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

74

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 προσφορών75
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης76, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 02/12/2022 και ώρα 10:00.
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της77, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα
έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η
αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του
οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο
προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα
ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν
γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα78.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό.
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε
άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και
κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
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Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν
τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016
Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα
((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση
της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4
της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους79.
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και
των τεχνικών προσφορών80.
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα
στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η
προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.81
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά
εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων82 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην
απόφαση κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου83 - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που
79
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Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση.
Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016
Άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν
σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο
2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη
ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή
Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου
2.4.2.584.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας,
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και
εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή
περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και
μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του85.
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Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα
ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης86
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά
δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται
υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του
ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της
αναθέτουσας αρχής87.
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω
απόφασης.88
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος νομιμότητας από τον Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν,
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση,
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του
ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό.
Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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Άρθρο 105 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για
τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως
δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο
ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του89 .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης90 .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει
ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5991.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»

89
90
91

Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β)
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω
της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει
το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία
εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα
κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα
από την κατάθεσή τους.
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον
του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της
προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η
αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει
εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι
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οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.92
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.93
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του
οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την
επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου
βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την
έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και
οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα
στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός
δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής
απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την
υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης
κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση
της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.94 Για την
άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του
Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου
32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης
της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει
αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου
εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
94 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
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Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός
εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι
οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της
σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή
του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα
Γ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της
αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και
η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται
σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για
τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Δεν απαιτείται.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.3.2 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του ν. 3844/2010 (άρθρο 23 οδηγίας
2006/2013) «Ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης» (ατομική ή ομαδική), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
1/2013.
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι
θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή
άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων)
μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους
απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της
αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και
μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της,
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη
της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική
δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία
.4.1. 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 συνεργασίας95. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.

95

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της96
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
Για την χρονική παράταση της εν λόγω διαδικασίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του ν. 4412/16.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016
και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου
4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά
κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο
έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης) 97. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει
στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας
θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια
διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης98
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα
που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν
βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα
βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας
της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

96
97
98

Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση
συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής99
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
1) Όσον αφορά το κόστος της προληπτικής συντήρησης, σε δύο (2) ισόποσες δόσεις μετά την παροχή των
εργασιών συντήρησης και κατόπιν σύνταξης πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Κω
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
2) Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών χωρίς αντικατάσταση ανταλλακτικού θα τιμολογούνται κάθε 4 μήνες
για τις βλάβες που τεκμηριωμένα αποκαταστάθηκαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με την σύνταξη
Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της σύμβασης που αφορά η πληρωμή.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών όπου απαιτείται ανταλλακτικό θα τιμολογούνται ξεχωριστά, αφού
ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στα τεύχη της αριθ. 02/2022 μελέτης του Παραρτήματος Α της
παρούσης.
5.1.2. Τον 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.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο
άρθρο 217 του ν. 4412/2016 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης
παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203
του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο
ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω
όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
99

Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια του
άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση
12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών
αποφάσεων.
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν καθ’ υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής
υπηρεσιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν
μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο
της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων100
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
(30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει
το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν
χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της
100

Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο,
τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα
υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.
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Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται
υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και
την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται
η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας
δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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6.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
«Επίβλεψη» που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κω, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω
μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη
η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη της μελέτης 02/2022 του Παραρτήματος Α της παρούσης και στις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2016 του ν. 4412/2016), στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του
αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα
συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται
από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων
της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από
τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του αναδόχου101. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος102 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 103

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016,
κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας.

101

102
103

Η ως άνω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
Άρθρο 219 του ν.4412/2016
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6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια
που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση104
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση
των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.

104

Άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής105
Δεν προβλέπεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

105

Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α– (Η υπ’ αρ.: 02/2022 μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων και Σηματοδότησης της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κω)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων &

Σηματοδότησης
Ταχ. Δ/νση

: Σκεύου Ζερβού 40, Κως

Ταχ. Κώδικας

: 85300

Πληροφορίες

: Παπαδόπουλος Γεώργιος

Τηλ.

: 2242361546

Τηλ/τυπία

:

Ηλεκτρον. δ/νση

: g.papadopoulos@kos.gr

ΘΕΜΑ: «Συντήρηση κλιματιστικών & ψυκτικών μηχανημάτων (κτίρια ευθύνης
Δήμου Κω)» – Α.Π. 02/2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
17%).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

: 69.451,20 ευρώ(€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κωδικός
: 10.6264.0006 «Συντήρηση κλιματιστικών & ψυκτικών
μηχανημάτων (κτίρια ευθύνης Δήμου Κω)»
CPV
ψυκτικών συγκροτημάτων».

: 50730000-1 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση.
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
5. Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΑΡ.ΜΕΛ:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

02/2022

Συντήρηση
κλιματιστικών
&
ψυκτικών μηχανημάτων (κτίρια
ευθύνης Δήμου Κω)

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάληψη της προληπτικής και επιδιορθωτικής
συντήρησης με αναλώσιμα υλικά και εξαρτήματα, του κλιματισμού των εγκαταστάσεων του
Δήμου Κω που αναφέρονται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές»
καθώς και η όσο το δυνατόν άμεση αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού. Σκοπός της
μελέτης είναι η επίτευξη της συνεχούς, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των
εγκαταστάσεων κλιματισμού που βρίσκονται στα κτίρια ευθύνης του Δήμου Κω.
Οι ανωτέρω εργασίες δεν δύναται να γίνουν με το προσωπικό που διαθέτει η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, και
ειδικότερα υπάλληλο με την ειδικότητα Συντηρητή Κλιματιστικών (Ψυκτικό), ενώ
παράλληλα δεν διαθέτει και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (Πιεστικά πλήρωσης,
ψυκτικό αέριο (φρέον) κλπ). Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση της ανωτέρω
υπηρεσίας σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται στο
ποσό των 69451,20€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%) και θα βαρύνει τον κωδικό
Κ.Α. 10.6264.0006 του οικονομικού προϋπολογισμού 2022 του Δήμου Κω.
Η εκτέλεση της παρούσας Μελέτης Υπηρεσιών θα γίνει με ΑΝΟΙΧΤΗ διαδικασία
διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση της τιμής, για το σύνολο του
προϋπολογισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα:
1) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2) Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία».
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της.
Κως, 27-05-2022
Ο Συντάξας:

Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΑΡ.ΜΕΛ:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

02/2022

Συντήρηση
κλιματιστικών
&
ψυκτικών
μηχανημάτων
(κτίρια
ευθύνης Δήμου Κω)

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ - ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
α/α

Κατηγορία Εξοπλισμού

Πλήθος Επισκέψεις

Τιμή / Επίσκεψη

Σύνολο

1

Split - Διαιρούμενου τύπου τοίχου

296

2

45

26640,00

2

Split - Διαιρούμενου τύπου οροφής

2

2

45

180,00

3

Split - Ντουλάπα δαπέδου

9

2

45

810,00

4

Κασέτα Οροφής 4-way

13

2

45

1170,00

5

FCU - Δαπέδου εμφανούς τύπου

28

2

40

2240,00

6

FCU-Κασέτα Οροφής 4way

27

2

40

2160,00

7

VRF-Εσωτερική Τοίχου

20

2

40

1600,00

8

VRF-Εσωτερική Οροφής

13

2

40

1040,00

9

VRF-Εσωτερική Κασέτα Οροφής

2

2

40

160,00

10 VRF-Μονάδα Καναλάτη (middle static)

2

2

40

160,00

11

VRF Heat Pump

6

2

250

3000,00

12

Heat Pump Water Heater

3

2

400

2400,00

13

Air to Air Roof Top

4

2

350

2800,00

Γενικό Σύνολο
χωρίς ΦΠΑ(€) A

44360,00
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ ΩΡΩΝ/τεμ.

ΤΙΜΗ / ΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

100

50

5.000,00 €

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ

100

40

4.000,00 €

ΤΕΧΝΙΤΗΣ

200

30

6.000,00 €

Γενικό Σύνολο χωρίς
ΦΠΑ(€) B

15.000,00 €

Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ(€) A+B

59360,00 €

ΦΠΑ 17%

10091,20 €

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ(€)

69451,20 €

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν με βάση προγενέστερη εμπειρία, προγενέστερες παρόμοιες
συμβάσεις, από πρόσφατους επαγγελματικούς καταλόγους, με προκαταρκτική πρόσφατη έρευνα αγοράς
στο διαδίκτυο και διαβούλευση τόσο με την τοπική όσο και την κεντρική αγορά (έρευνα αγοράς).
Κως, 27-05-2022
Ο Συντάξας:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

Νεκτάριος Γεωργαντής
Msc Μηχανικός Πληροφορικής & Η/Υ
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ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ:

02/2022

Συντήρηση
κλιματιστικών
&
ψυκτικών
μηχανημάτων
(κτίρια
ευθύνης Δήμου Κω)

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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1. Περιγραφή εξοπλισμού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
FCU - FCUVRFVRFSplit Split Split - Κασέτα
VRFVRFVRF Heat Pump
Δαπέδου Κασέτα
Εσωτερική Μονάδα
Air to Air
ΚΤΙΡΙΟ - Κοινότητα Κω Διαιρούμενου Διαιρούμενου Ντουλάπα Οροφής
Εσωτερική Εσωτερική
Heat Water
Σύνολα
εμφανούς Οροφής
Κασέτα Καναλάτη
Roof Top
τύπου τοίχου τύπου οροφής δαπέδου 4-way
Τοίχου Οροφής
Pump Heater
τύπου 4way
Οροφής (middle static)
Δημαρχείο
30
30
Γραμματεία Ποιότητας
2
2
Ζωής & Διεύθυνση ΚΕΠ
Διεύθυνσης Τοπικής
4
4
Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής & Πολιτικών
6
6
Ισότητας των Φύλων
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
2
2
& Καθαριότητας
Διεύθυνση
Πολεοδομίας&Τεχνικών
28
2
30
Υπηρεσιών
Τμήμα Τουριστικής
8
8
Ανάπτυξης & Προβολής
Εργοτάξιο Δήμου Κω2
2
Δικαίου
Γενικά Σύνολα

46

0

0

8

28

0

0

0

0

0

0

2

0

84
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
FCU - FCUVRFVRFSplit Split Split - Κασέτα
VRF- VRFVRF Heat Pump
ΚΤΙΡΙΟ - Σχολικά Κτίρια
Δαπέδου Κασέτα
Εσωτερική Μονάδα
Air to Air
Διαιρούμενου Διαιρούμενου Ντουλάπα Οροφής
Εσωτερική Εσωτερική
Heat Water
Σύνολα
Κω
εμφανούς Οροφής
Κασέτα Καναλάτη
Roof Top
τύπου τοίχου τύπου οροφής δαπέδου 4-way
Τοίχου Οροφής
Pump Heater
τύπου 4way
Οροφής (middle static)
Ειδικό Νηπιαγωγείο Κω
2
2
1ο Νηπιαγωγείο Κω

5

5

2ο Νηπιαγωγείο Κω

6

6

3ο Νηπιαγωγείο Κω

2

2

4ο Νηπιαγωγείο Κω

5

5

5ο Νηπιαγωγείο Κω

6

6

6ο Νηπιαγωγείο Κω

4

4

7ο Νηπιαγωγείο Κω

4

4

8ο Νηπιαγωγείο Κω

3

3

ΕΕΕΕΚ Κω

8

8

Ειδικό Δημοτικό Κω

6

6

1ο Δημοτικό Κω

4

2ο Δημοτικό Κω

2

2

3ο Δημοτικό Κω

2

2

4ο Δημοτικό Κω

3

5ο Δημοτικό Κω

5

6ο Δημοτικό Κω

2

1

5

1

4
5

1

3

7ο Δημοτικό Κω

4
4

2

1

7

1o Γυμνάσιο Κω

16

2

22

2o Γυμνάσιο Κω

3

3

3o Γυμνάσιο Κω

12

12

1ο Γενικό Λύκειο Κω

27

2ο Γενικό Λύκειο Κω

1
16

ΕΠΑΛ Κω

19

Γενικά Σύνολα

119

13

2

28

5

36
19

0

7

2

0

27

20

13

2

2

6

1

0
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
FCU - FCUVRF- VRFΚΤΙΡΙΟ - Κοινότητες Split Split - Split - Κασέτα
VRF- VRFVRF Heat Pump
Δαπέδου Κασέτα
Εσωτερική Μονάδα
Air to Air
Ασφενδίου, Πυλίου, Διαιρούμενου Διαιρούμενου Ντουλάπα Οροφής
Εσωτερική Εσωτερική
Heat Water
Σύνολα
εμφανούς Οροφής
Κασέτα Καναλάτη
Roof Top
Καρδάμαινας, Κεφάλου τύπου τοίχου τύπου οροφής δαπέδου 4-way
Τοίχου Οροφής
Pump Heater
τύπου 4way
Οροφής (middle static)
Κοινότητα Ασφενδίου

7

7

ΕΚΦΕ

2

2

Νηπιαγωγείο Ζηπαρίου

2

2

Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου

21

Γυμνάσιο Ζηπαρίου

9

9

Λύκειο Ζηπαρίου

15

15

Κοινότητα Πυλίου

16

Νηπιαγωγείο Πυλίου

8

8

Νηπιαγωγείο Αμανιού

1

1

Δημοτικό Σχολείο Πυλίου

29

29

Κοινότητα Αντιμάχειας

5

Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας

4

4

Δημοτικό Σχολείο Αντιμάχειας

8

8

Γυμνάσιο Αντιμάχειας

3

3

Κοινότητα Καρδάμαινας

2

2

Νηπιαγωγείο Καρδάμαινας

6

6

Δημοτικό Καρδάμαινας

4

4

Κοινότητα Κεφάλου

1

1

Νηπιαγωγείο Κεφάλου

3

3

Γυμνάσιο Κεφάλου

2

2

Γενικά Σύνολα

146

2

23

1

4

2

2

2

21

7

3

0

0

0

0

0

0

0

0

4
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2. Ορισμοί
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κω
Επίβλεψη: Μηχανικός ή μηχανικοί του Δήμου Κω που θα ορισθούν για την
παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συντήρησης και επισκευής των
εγκαταστάσεων κλιματισμού.
Ανάδοχος: Ο υπεύθυνος εξειδικευμένος συντηρητής που θα αναλάβει την ορθή
εκτέλεση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων κλιματισμού.
Προληπτική Συντήρηση: Η διαδικασία προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνει τον
περιοδικό προληπτικό έλεγχο καλής λειτουργίας και την προληπτική αντικατάσταση
ανταλλακτικών του εξοπλισμού όπου και αν χρειάζεται, με σκοπό αφενός τη
διασφάλιση αδιάλειπτης και σωστής λειτουργίας του και αφετέρου τη μείωση των
πιθανοτήτων βλάβης του.
Επιδιορθωτική συντήρηση: Είναι το σύνολο των ενεργειών της Επίβλεψης και του
Ανάδοχου για την αποκατάσταση βλάβης στον εξοπλισμό, χωρίς την αντικατάσταση
ανταλλακτικών.
3. Γενικά










Οι εργασίες και η συχνότητα της προληπτικής συντήρησης των κλιματιστικών ανά
είδος φαίνονται στις παρακάτω παραγράφους. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί τις
εργασίες σύμφωνα με την νομοθεσία και τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης
του κατασκευαστή. Σημειώνεται ότι στην προληπτική συντήρηση που απαιτείται από
την Αναθέτουσα Αρχή ενδέχεται κάποιες εργασίες να ζητούνται συχνότερα από ότι
ορίζει ο κατασκευαστής ή να προβλέπονται εργασίες πέραν αυτών που αναφέρονται
στα εγχειρίδια του κατασκευαστή ως υποχρεωτικές.
Για όλες τις εργασίες συντήρησης ή τυχόν επισκευής που θα διενεργηθούν από τα
συνεργεία του Αναδόχου θα εκδίδεται υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης
εργασιών, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις
οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισμού τους κανόνες της Τέχνης και της
Επιστήμης, τα ισχύοντα πρότυπα και όποια άλλη χρήσιμη για την εγκατάσταση
λεπτομέρεια. Η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται από τον Εργοδηγό του Αναδόχου
και θα παραδίδεται στην Επίβλεψη.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει συμπληρωμένο στην Επίβλεψη το φύλλο
συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού σύμφωνα με το Υ.Α.
Δ6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ 1122/17-6-2008) για κάθε Υπηρεσία του Δήμου Κω ή κτίριο
ευθύνης του Δήμου Κω που αναφέρεται στο παρόν τεύχος.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλες τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, την
προληπτική συντήρηση, τις επιδιορθώσεις βλαβών, και γενικά για όλες τις εργασίες
που είναι αναγκαίες, ώστε να παρέχονται στους χρήστες αξιόπιστες, αδιάλειπτες,
ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος
για την έκδοση των υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με
τον ΕΚ 2067/2015 και την διατήρηση ηλεκτρονικών αρχείων για αντικαταστάσεις,
συντηρήσεις και επισκευές.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλη την αναγκαία διοικητική και τεχνική
υποστήριξη, όπως επίσης και να διαθέτει το προσωπικό που θα συντηρεί και θα
επισκευάζει τον περιγραφόμενο εξοπλισμό. Είναι υπεύθυνος στην τιμή της σύμβασης
χωρίς επιπλέον αποζημίωση, για την μεταφορά προς και από το έργο, των εργαλείων,
των συσκευών, των ανταλλακτικών και γενικά οποιονδήποτε υλικών, τα οποία είναι
αναγκαία για τις επιθεωρήσεις, τη συντήρηση, τις επιδιορθώσεις και αλλαγές
στοιχείων στον συντηρούμενο εξοπλισμό.
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Ο κλιματισμός θα πρέπει να συντηρείται σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, τις
οδηγίες και τα χρονοδιαγράμματα του κατασκευαστή και τις επιπλέον απαιτήσεις του
Δήμου Κω που ορίζονται στην παρούσα μελέτη.
Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών από πλευράς του Αναδόχου, θα πρέπει, ανά
πάσα στιγμή, να διασφαλίζει την αποφυγή του κινδύνου να προκληθεί σωματική
βλάβη σε πρόσωπα, καθώς και του κινδύνου υλικών ζημιών.

4. Περιγραφή εργασιών Προληπτικής Συντήρησης
a. Αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split unit).
Δύο (2) επισκέψεις ανά έτος, μία (1) με την έναρξη της σύμβασης όπου θα γίνει
πλήρης διαγνωστικός έλεγχος της κατάστασης του εξοπλισμού και αναφορά βλαβών
και μία (1) σε χρόνο που θα καθοριστεί από τον Δήμο Κω. Οι εργασίες που θα
πραγματοποιούνται ανά επίσκεψη θα είναι κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι:
 Καθαρισμός φίλτρων αέρα "εσωτερικών" τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα
πλενόμενου τύπου θα γίνεται επιμελώς με νερό και κατάλληλο χημικό βακτηριοκτόνο.
Επίσης θα γίνει αφαίρεση και καθαρισμός όλων των πλαστικών μερών της εσωτερικής
μονάδας και των πτερυγίων κατεύθυνσης του αέρα.
 Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων και της σωστής φοράς περιστροφής
τους.
 Αμπερομέτρηση συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και
έλεγχος καλής λειτουργίας των συμπιεστών.
 Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του
ψυκτικού μέσου, θα εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το
αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα και θα συμπληρώνεται ή θα αντικαθίσταται με την
απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ του Δήμου Κω.
 Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης εσωτερικών
& εξωτερικών (των λεκανών περισυλλογής συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών ή
των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων,
κλπ.).
 Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωτών
(Condensers) με χρήση αντλίας χημικού υγρού.
 Χημικός καθαρισμός φτερωτών ανεμιστήρων κατά την πρώτη επίσκεψη και μία φορά
κατ’ έτος στη συνέχεια.
 Επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.
 Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών
κυκλωμάτων.
 Για την εκτέλεση των εργασιών θα χρησιμοποιείται ειδικό κάλυμμα για την εσωτερική
μονάδα που θα αποτρέπει τον διασκορπισμό των υγρών του καθαρισμού σε τοίχους και
πάτωμα και θα οδηγεί αυτά μέσω δικής του σωλήνα απορροής σε πλαστικό δοχείο
συγκέντρωσης. Όπου απαιτείται θα γίνεται και κάλυψη των αντικειμένων του χώρου με
προστατευτικό μέσο (πχ νάυλον) .
Ο χώρος θα παραδίδεται καθαρός και θα έχει γίνει απομάκρυνση των όποιων
απορριμμάτων από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ή δημιουργήθηκαν από τις
εργασίες συντήρησης .
Με το τέλος των εργασιών θα εκδίδεται υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών.
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b. Τοπικές κλιματιστικές μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (FCU-FanCoilUnits).
Δύο (2) επισκέψεις ανά έτος, μία (1) με την έναρξη της σύμβασης όπου θα γίνει
πλήρης διαγνωστικός έλεγχος της κατάστασης του εξοπλισμού και αναφορά βλαβών
και μία (1) σε χρόνο που θα καθοριστεί από τον Δήμο Κω. Οι εργασίες που θα
πραγματοποιούνται ανά επίσκεψη θα είναι κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι:













Αφαίρεση και καθαρισμός “μάσκας” FCU.
Χημικός & μικροβιολογικός καθαρισμός στοιχείου νερού.
Χημικός καθαρισμός φτερωτών ανεμιστήρα
Καθαρισμός φίλτρων αέρα. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται
επιμελώς με νερό και κατάλληλο χημικό.
Έλεγχος για διαρροές των στοιχείων και αποκατάσταση της στεγανότητας.
Καθαρισμός & απόφραξη των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων των μονάδων
(λεκάνες περισυλλογής συμπυκνωμάτων, σωληνώσεων σύνδεσης κλπ).
Ηλεκτρολογικός έλεγχος.
Έλεγχος και ρύθμιση ασφαλιστικών διατάξεων.
Έλεγχος καλής λειτουργίας κινητήρων ανεμιστήρων.
Έλεγχος θερμοστατών/ χειριστηρίων.
Έλεγχος τριόδων βανών & κινητήρων αυτών (όπου υπάρχουν).
Για την εκτέλεση των εργασιών όπου απαιτείται θα γίνεται κάλυψη των αντικειμένων
του χώρου με προστατευτικό μέσο (πχ νάυλον) .
Ο χώρος θα παραδίδεται καθαρός και θα έχει γίνει απομάκρυνση των όποιων
απορριμμάτων από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ή δημιουργήθηκαν από τις
εργασίες συντήρησης .
Με το τέλος των εργασιών θα εκδίδεται υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών.

c. Αντλίες Θερμότητας Αέρα – Νερό.
Δύο (2) επισκέψεις ανά έτος, μία (1) με την έναρξη της σύμβασης όπου θα γίνει
πλήρης διαγνωστικός έλεγχος της κατάστασης του εξοπλισμού και αναφορά βλαβών
και μία (1) κατά την αλλαγή εποχής, που περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα κάτωθι:
 Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήματα
μέσω πτώσης πίεσης νερού στους εναλλάκτες.
 Έλεγχος κατάστασης Δοχείου Διαστολής, Πίεσης, τυχόν οξειδώσεων ή διαρροών.
 Έλεγχος Δοχείου Αδρανείας όπου υπάρχει για φθορές στην μόνωση, τυχόν οξειδώσεις ή
διαρροές.
 Έλεγχος ύπαρξης αέρα στο κύκλωμα του νερού και εξαέρωση του κυκλώματος.
 Έλεγχος ενσωματωμένου αντλιοστασίου της Αντλίας Θερμότητας, όπου υπάρχει, ή
κυκλοφορητών εγκατεστημένων στο κύκλωμα εξωτερικά της Αντλίας Θερμότητας.
Αμπερομέτρηση, έλεγχος για θορύβους από φθαρμένους τριβείς ή φτερωτές, για
διαρροές από στυπιοθλίπτες.
 Καθαρισμός φίλτρου νερού.
 Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτόματου πληρώσεως δικτύου νερού.
 Έλεγχος καλής λειτουργίας μανομέτρων και θερμομέτρων νερού .
 Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης
 Επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.
 Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών
κυκλωμάτων.
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 Έλεγχος κατάστασης συμπιεστών με λήψη δείγματος ψυκτελαίου από κάθε ψυκτικό
κύκλωμα (oil analysis) και αποστολή του σε εργαστήριο, για τυχόν ευρήματα υγρασίας,
μετάλλων και οξείδωσης.
 Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών επεξεργαστών μηχανημάτων.
 Έλεγχος αυτοματισμού και πρεσοστατών, αισθητήρων και διακοπτών ροής νερού.
 Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων μονάδων.
 Έλεγχος ρελέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης επαφών εκκινητών.
 Μεγγομέτρηση τυλιγμάτων κινητήρων των συμπιεστών , ανεμιστήρων κλπ.
 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού και έκδοση φύλλου ελέγχου σύμφωνα με τον ΕΚ
2067/2015.
 Καθαρισμός των στοιχείων του μηχανήματος με χρήση κατάλληλου εγκεκριμένου
χημικού και πιεστικού μηχανήματος.
 Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος.
 Καταγραφή λειτουργικών παραμέτρων.
 Καταμέτρηση πιέσεων, θερμοκρασιών και αμπερομέτρηση κινητήρων.
 Έλεγχος μετρήσεων ώστε να κυμαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστή.
Ο χώρος θα παραδίδεται καθαρός και θα έχει γίνει απομάκρυνση των όποιων
απορριμμάτων από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ή δημιουργήθηκαν από τις
εργασίες συντήρησης .
Με το τέλος των εργασιών θα εκδίδεται υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών.
d. Μονάδες VRF (εσωτερικές και εξωτερικές).
Δύο (2) επισκέψεις ανά έτος, μία (1) με την έναρξη της σύμβασης όπου θα γίνει
πλήρης διαγνωστικός έλεγχος της κατάστασης του εξοπλισμού και αναφορά βλαβών
και μία (1) σε χρόνο που θα καθοριστεί από τον Δήμο Κω. Οι εργασίες που θα
πραγματοποιούνται ανά επίσκεψη θα είναι κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι:
 Καθαρισμός των εσωτερικών και εξωτερικών μηχανημάτων (χημικός καθαρισμός
στοιχείων, αφαίρεση / καθαρισμός καλυμμάτων και περσίδων αερισμού, καθαρισμός
φτερωτών ανεμιστήρων κλπ).
 Καθαρισμό φίλτρων αέρα "εσωτερικών" τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα
πλενόμενου τύπου θα γίνεται επιμελώς με νερό και κατάλληλο χημικό βακτηριοκτόνο.
 Έλεγχος και καθαρισμός δικτύου απορροής συμπυκνωμάτων και απόφραξη όπου
απαιτείται.
 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού και έκδοση φύλλου ελέγχου σύμφωνα με τον ΕΚ
2067/2015.
 Έλεγχος και σύσφιξης καλωδίων ηλεκτρικών κυκλωμάτων και οργάνων αυτοματισμού.
 Μέτρηση της τάσης λειτουργίας των μηχανημάτων.
 Έλεγχος των πιέσεων των συμπιεστών και των ηλεκτροκινητήρων.
 Έλεγχος των πιέσεων Freon λειτουργίας των μηχανημάτων.
 Έλεγχος της απόδοσης και καλής λειτουργίας των μηχανημάτων.
Ο χώρος θα παραδίδεται καθαρός και θα έχει γίνει απομάκρυνση των όποιων
απορριμμάτων από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ή δημιουργήθηκαν από τις
εργασίες συντήρησης.
Με το τέλος των εργασιών θα εκδίδεται υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών.
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e. Rooftop (Packaged Units DX) Κλιματιστικές μονάδες ενιαίου κελύφους
απευθείας εκτόνωσης.
Δύο (2) επισκέψεις ανά έτος, μία (1) με την έναρξη της σύμβασης όπου θα γίνει
πλήρης διαγνωστικός έλεγχος της κατάστασης του εξοπλισμού και αναφορά βλαβών
και μία (1) σε χρόνο που θα καθοριστεί από τον Δήμο. Οι εργασίες που θα
πραγματοποιούνται ανά επίσκεψη θα είναι κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι:
 Έλεγχος κατάστασης συμπιεστών με λήψη δείγματος ψυκτελαίου από κάθε ψυκτικό
κύκλωμα (oil analysis) και αποστολή του σε εργαστήριο, για τυχόν ευρήματα υγρασίας,
μετάλλων και οξείδωσης.
 Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών επεξεργαστών μηχανημάτων.
 Έλεγχος αυτοματισμού, πρεσοστατών, και αισθητήρων.
 Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων μονάδων.
 Έλεγχος αντιστάσεων και καθαρισμός αυτών.
 Έλεγχος ρελέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης επαφών εκκινητών.
 Μεγγομέτρηση τυλιγμάτων κινητήρων των συμπιεστών , ανεμιστήρων κλπ.
 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού και έκδοση φύλλου ελέγχου σύμφωνα με τον ΕΚ
2067/2015.
 Επιμελής καθαρισμός φίλτρων/πρόφιλτρων με νερό. (*)
 Αντικατάσταση σακόφιλτρων. (**)
 Έλεγχος πτώσης πίεσης σακόφιλτρων και καταγραφή ένδειξης σε Pa.
 Απομάκρυνση των παλαιών φίλτρων σε συνεννόηση με την Επίβλεψη.
 Καθαρισμός πτερωτών των ανεμιστήρων.
 Καθαρισμός και έλεγχος λειτουργίας πολύφυλλων διαφραγμάτων κιβωτίων αναμίξεως.
 Καθαρισμός και ρύθμιση στομίων προσαγωγής και επιστροφής.
 Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων και αποχέτευσης. Έλεγχος απομάκρυνσης μέσω
των σωλήνων συμπυκνωμάτων. Έλεγχος στεγανότητας και απολύμανση.
 Καθαρισμός σταγoνοσυλλέκτη και απολύμανση.
 Έλεγχος τριβέων κινητήρων-ανεμιστήρων. (***).
 Έλεγχος τροχαλιών.
 Καθαρισμός των ψυκτικών στοιχείων με νερό υπό πίεση και χημικό υγρό για την
αποκόλληση των ρύπων. Απολύμανση των στοιχείων με ειδικό εγκεκριμένο
απολυμαντικό υγρό.
 Έλεγχος τροχαλιών.
 Έλεγχος ανεμιστήρων.
 Έλεγχος αντικραδασμικών συνδέσμων.
 Έλεγχος ελαστικών εδράσεων.
 Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων.
 Έλεγχος ιμάντων των κινητήρων, αντικατάσταση όπου απαιτείται. (***)
 Έλεγχος Σύσφιξη τάνυσης ιμάντων με κατάλληλο όργανο μέτρησης ιμάντων
ευθυγράμμιση τροχαλιών μονάδος και έλεγχος κατάστασης εδράνων κινητήρων και
ανεμιστήρων. Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος.
 Καταγραφή λειτουργικών παραμέτρων.
 Καταμέτρηση πιέσεων, θερμοκρασιών και αμπερομέτρηση κινητήρων.
 Έλεγχος μετρήσεων ώστε να κυμαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστή.
Ο χώρος θα παραδίδεται καθαρός και θα έχει γίνει απομάκρυνση των όποιων
απορριμμάτων από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ή δημιουργήθηκαν από τις
εργασίες συντήρησης .
Με το τέλος των εργασιών θα εκδίδεται υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών.
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(*) Σημείωση: ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πλήρη έκθεση για την κατάσταση των
προφίλτρων και πιθανή ανάγκη αντικατάστασή τους.
(**) Σημείωση: Η προμήθεια προφίλτρων, φίλτρων και σακόφιλτρων περιλαμβάνεται
στο κόστος συντήρησης.
(***) Σημείωση: Η προμήθεια ιμάντων, τριβέων και λοιπών μικροϋλικών
περιλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης. Η αντικατάστασή τους θα γίνει κατά την
πρώτη επίσκεψη ή όταν προκύψει ανάγκη λόγω φθοράς.
5. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών










Σε περίπτωση όπου προκύψει βλάβη στον συντηρούμενο εξοπλισμό ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσέλθει εντός του καθορισμένου - στο άρθρο 6 - χρονικού
διαστήματος από την ειδοποίησή του, για έλεγχο και διάγνωση του προβλήματος
χωρίς επιπλέον χρέωση πλην της προϋπολογισμένης δαπάνης (κόστος ανθρωποώρας).
Χωρίς επιπλέον χρέωση θα πραγματοποιείται και η επισκευή του εξοπλισμού, εφόσον
δεν απαιτούνται ανταλλακτικά και εξειδικευμένες εργασίες. Σε περίπτωση βλάβης
στην οποία απαιτείται χρήση ανταλλακτικών η προκύπτουσα δαπάνη για την
προμήθειά τους θα βαρύνει τον Δήμο Κω.
Ο Δήμος Κω στην περίπτωση αυτή διατηρεί το δικαίωμα είτε απευθείας ανάθεσης των
εργασιών στον Ανάδοχο, είτε εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αναζητήσει επιπλέον
σχετική τεχνοοικονομική προσφορά επισκευής στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση ο
Ανάδοχος θα υποβάλλει αναλυτική τεχνοοικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει
πλήρη τεχνικά στοιχεία των ανταλλακτικών ή και των εξαρτημάτων που απαιτούνται
για την επισκευή καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης. Στην οικονομική
του προσφορά θα υπάρχει διαχωρισμός δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών και
παροχής υπηρεσιών.
Σε περίπτωση βλάβης στην οποία ο Ανάδοχος αδυνατεί να κάνει διάγνωση καλεί
εξουσιοδοτημένο service ή τον κατασκευαστή του εξοπλισμού χωρίς απαίτηση
επιπλέον αποζημίωσης από τον Δήμο Κω. Αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ανωτέρω
ενέργειες, ο Δήμος Κω διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει αυτή εξουσιοδοτημένο
service ή τον κατασκευαστή, με δικά της έξοδα, τα οποία στη συνέχεια θα
παρακρατήσει από τον Ανάδοχο. Αυτό δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις
συνέπειες που προβλέπονται για ανάλογες καθυστερήσεις όπως αυτές καθορίζονται σε
άλλα σημεία της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Επίβλεψη για βλάβες που θα
διαπιστώνει στον εξοπλισμό κατά την συντήρησή του, παραδίδοντας αναλυτική
οικονομοτεχνική έκθεση για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και το κόστος επισκευής.
Εάν για την επισκευή των βλαβών δεν απαιτούνται ανταλλακτικά ή εξειδικευμένες
εργασίες, θα αποκαθίστανται άμεσα χωρίς χρέωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα
γίνεται μόνο κατόπιν εντολής της Επίβλεψης.
Τεχνική Έκθεση περιγραφής της Βλάβης (Τ.Ε.Β): Η Τ.Ε.Β. θα συντάσσεται πάντα
με ευθύνη του Ανάδοχου και θα χωρίζεται σε 2 τύπους, στην Προκαταρκτική και στην
Αναλυτική. Η Προκαταρκτική Τ.Ε.Β. θα συντάσσεται πάντα από τον υπεύθυνο
εργασιών του Αναδόχου αμέσως μετά την εξακρίβωση της βλάβης και θα περιγράφει
αναλυτικά για το είδος και την ποσότητα των ανταλλακτικών που χρειάζεται για την
αποκατάσταση της βλάβης και την υπογραφή του. Η Αναλυτική Τ.Ε.Β. θα
συντάσσεται πάντα από τον Ανάδοχο και θα αποστέλλεται υπογεγραμμένη είτε
ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά στην Επίβlεψη εντός 5 εργάσιμων ημερών από την
στιγμή που θα δοθεί σε πλήρη λειτουργία ο εξοπλισμός και θα περιγράφει αναλυτικά
και με σαφήνεια, τα αίτια της βλάβης (αν είναι εφικτό) και τεχνική τεκμηρίωση κάθε
αλλαγής ανταλλακτικού που ζητήθηκε να γίνει με βάση την προκαταρκτική Τ.Ε.Β. Η
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αναλυτική Τ.Ε.Β ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει ηλεκτρονική αλληλογραφία με
την εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού, φωτογραφίες κατά την διάρκεια των
εργασιών, κλπ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Επίβλεψη για βλάβες που θα
διαπιστώνει στον εξοπλισμό κατά την συντήρησή του, που είναι «ασύμφορη» η
επισκευή τους (λόγω πολύ ακριβών ανταλλακτικών, πολύ ενεργοβόρο, κλπ),
αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους.
Στην περίπτωση βλάβης ή απώλειας ψυκτικού υγρού σε κλιματιστικές μονάδες που
χρησιμοποιούν το ψυκτικό υγρό R22, αυτή θα εξετάζεται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό
κανονισμό 2037/2000 και την απόφαση 37411/1829/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1827/Β’/07).
Για όλες τις εργασίες επισκευής (ενσωμάτωση ανταλλακτικών) θα υπάρχει
εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Σε περίπτωση βλάβης εντός του χρόνου
εγγύησης θα πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο αποκατάστασή της με καινούργιο
ανταλλακτικό χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζημίωσης.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συντήρηση και η επισκευή κάποιου
μηχανήματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αιτηθεί την εξαίρεση του επίμαχου
μηχανήματος από την σύμβαση, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους.

6. Διαδικασία αποκατάστασης βλαβών


Ο Ανάδοχος θα δέχεται κλήση για βλάβη από την Επίβλεψη στα τηλέφωνα που θα
καταθέσει ο Ανάδοχος. Μετά τη ειδοποίησή του είναι υποχρεωμένος να ευρίσκεται
στο σημείο της βλάβης σε χρόνο εντός 24 ωρών.
 Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις θα υπάρχει συνεννόηση με την Επίβλεψη για την ώρα
που θα μπορεί να προσέλθει στον χώρο για εργασία και θα είναι εντός των
προαναφερόμενων χρονικών ορίων. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί η επίσκεψη λόγω κωλύματος του Δήμου Κω, θα προγραμματίζεται η
επίσκεψη στον αμέσως επόμενο διαθέσιμο χρόνο από την Επίβλεψη ή από τον
υπεύθυνο χώρου. Αυτό θα αποδεικνύεται εγγράφως ή με e-mail.
 Αμέσως μετά την άφιξή του ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί τον υπεύθυνο χώρου του Δήμου
Κω και θα καταγράφεται η ώρα της άφιξης στο Ημερολόγιο Εργασιών. Ο Ανάδοχος
θα απομονώνει την εγκατάσταση από το κοινό και τους εργαζόμενους του Δήμου Κω.
Ο Ανάδοχος θεωρείται τελικώς υπεύθυνος για την πλήρη απομόνωση της
εγκατάστασης και την αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος ασφαλείας σε
εργαζομένους του Δήμου Κω.
Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί τις επισκευές στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα
και παραδίδει στον Υπεύθυνο Χώρου την εργασία ολοκληρωμένη και τον χώρο
καθαρό, δηλαδή:
 Έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά
κλπ.
 Ο εξοπλισμός είναι καθαρός.
 Ο εξοπλισμός είναι έτοιμος για ασφαλή λειτουργία.
Ο Ανάδοχος συμπληρώνει τα σχετικά έντυπα και καταγράφεται η ώρα αποκατάστασης
της βλάβης και αποχώρησης στο Ημερολόγιο Εργασιών.
Το Ημερολόγιο Εργασιών θα το υπογράφουν ο υπεύθυνος εργασιών του Αναδόχου και
ο υπεύθυνος χώρου του Δήμου Κω ή η Επίβλεψη αν είναι παρούσα.
Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης καθυστερεί πέραν του 24ώρου, οι
απαιτήσεις του χώρου για κλιματισμό είναι ανελαστικές και δεν μπορούν να
ικανοποιηθούν αλλιώς, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φέρει και να
τοποθετήσει κατάλληλο φορητό σύστημα κλιματισμού, που θα έχει σε εφεδρεία για
τέτοιες περιπτώσεις.
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Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αν ο Ανάδοχος εκτιμήσει αρχικά ότι η
αποκατάσταση της βλάβης θα υπερβεί τις 2 ώρες, ενημερώνει την Επίβλεψη,
αναμένοντας οδηγίες.
7. Ωράριο & Διαδικασία εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διεξάγονται κατά την διάρκεια των ωρών
07:00-15:00 μεταξύ Δευτέρας-Παρασκευής. Εάν κατά την κρίση της Επίβλεψης ή βάση
συνθηκών, κάποιες εργασίες πρέπει να εκτελεστούν σε ωράριο απογευματινό μεταξύ
15:00-22:00, τότε αυτό θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο τηλεφωνικώς ή με email και τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την εκτέλεση των εργασιών στον συγκεκριμένο
χώρο για τον οποίο θα γίνεται η συνεννόηση.
Ο Ανάδοχος θα εισέρχεται στο χώρο του προς συντήρηση εξοπλισμού και ειδοποιεί
αμέσως τον Υπεύθυνο Χώρου (κτιρίου ή Διεύθυνσης) για την άφιξή του.
Η ώρα άφιξης του Αναδόχου πρέπει να είναι ενωρίτερα από την ώρα έναρξης των
εργασιών έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες μεταξύ των οποίων είναι :
 Παραλαβή κλειδιών των αντίστοιχων χώρων εργασίας εάν απαιτείται.
 Προετοιμασία του προσωπικού του Αναδόχου.
 Μεταφορά εξοπλισμού στον χώρο εργασίας.
Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται σε απομόνωση της
εγκατάστασης που πρόκειται να συντηρήσει σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο χώρου. Η
μονάδα θα πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας και χωρίς την παρουσία ηλεκτρικής
τάσης. Το προσωπικό του Αναδόχου θα κινείται / εργάζεται αυστηρά μόνο στους
χώρους που θα έχουν προγραμματιστεί οι εργασίες.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών προληπτικής συντήρησης ο Ανάδοχος θα
παραδίδει τον εξοπλισμό έτοιμο προς χρήση και τον χώρο καθαρό. Ολοκληρωμένη
εργασία θεωρείται η εργασία κατά την οποία :
 Έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά,
απορρίμματα κλπ.
 Οι κλιματιστικές μονάδες είναι καθαρές.
 Ο χώρος είναι καθαρός και λειτουργικός (στην προ των εργασιών κατάσταση).
 Ο εξοπλισμός είναι έτοιμος προς χρήση.
 Ενημέρωση του υπεύθυνου χώρου για το τέλος των εργασιών.
 Ενημέρωση της Επίβλεψης για το τέλος των εργασιών.
Μετά από την παράδοση εξοπλισμού στον Υπεύθυνο Χώρου ο Ανάδοχος :
 Παραδίδει στον Υπεύθυνο τα κλειδιά που παρέλαβε.
 Απομακρύνει το προσωπικό από τον χώρο.
 Παραδίδει στην Επίβλεψη τα σχετικά έντυπα που περιγράφονται στην παρούσα Μελέτη.
Καθυστερήσεις ή παραλήψεις των ανωτέρω είναι δυνατό να οδηγήσουν σε επιβολή
ποινικής ρήτρας.
8. Διαχείριση Ανταλλακτικών


Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Σύμβαση αφορά στην προληπτική και επιδιορθωτική
συντήρηση κλιματιστικών των κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κω, δηλαδή στη
συντήρηση και επισκευή με αναλώσιμα, υλικά και εξαρτήματα. Τα ανταλλακτικά που
απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών βαρύνουν τον Δήμο Κω και
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τιμολογούνται ξεχωριστά ύστερα από έγκρισή της Επίβλεψης. Ο Ανάδοχος προσφέρει
στην τιμή της Σύμβασης όλα τα αναλώσιμα και μικροϋλικά (π.χ. πυκνωτές, κλίξον,
κολλήσεις, υλικά σύνδεσης, κλπ) που θα απαιτηθούν για τις εργασίες προληπτικής
συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
Ειδικότερα για τα ψυκτικά υγρά ισχύει ότι όπου απαιτείται πλήρωση, αντικατάσταση
ή συμπλήρωση ψυκτικού υγρού σε μονάδα για την οποία υπάρχει υποχρέωση
κατάθεσης ΗΔΕ (εξοπλισμός κλιματισμού με φορτίο > 5 tnCO2 eq φθοριούχων
αερίων του θερμοκηπίου του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014) η ποσότητα του ψυκτικού
υγρού σε Kg θα αποζημιώνεται απολογιστικά με την τιμή προσφοράς που θα δίνει ο
Ανάδοχος για την κάθε εργασία. Ο Δήμος Κω διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει
εκείνος στον Ανάδοχο το ψυκτικό υγρό. Στα υπόλοιπα κλιματιστικά εάν απαιτηθεί
αντικατάσταση όλης της ποσότητας του ψυκτικού υγρού ο Ανάδοχος θα
αποζημιώνεται με την τιμή κιλού της τελευταίας του προσφοράς για αυτό το υγρό ή θα
διατίθεται από τον Δήμο Κω. Η ποσότητα και η ποιότητα του ψυκτικού υγρού κάθε
φορά θα ελέγχεται από την Επίβλεψη.
Η διακίνηση των ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των βλαβών από και προς τις
εγκαταστάσεις του Δήμου Κω πρέπει να γίνεται με χρήση παραστατικών (Δελτίων
Αποστολής) στα οποία θα γράφεται ο κωδικός του ανταλλακτικού (part no) και η
ονομασία της εγκατάστασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο γνήσια αμεταχείριστα ανταλλακτικά
του κατασκευαστή. Στις περιπτώσεις εκείνες που ο κατασκευαστής δεν διαθέτει
κάποια από τα ανταλλακτικά, ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιεί υλικά
αναγνωρισμένων οίκων, ύστερα από σχετική ειδοποίηση και έγκριση της Επίβλεψης,
αφού πρώτα προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα. Όλα τα υλικά θα φέρουν σήμανση
CE και θα πρέπει να διαθέτουν εγγύησης καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή.
Υλικά που έχουν εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο και βρέθηκε ότι δεν είναι σύμφωνα
με τις προδιαγραφές που τέθηκαν, αφαιρούνται και αντικαθίστανται από τον Ανάδοχο,
με άλλα κατάλληλα χωρίς το κόστος εργασίας να βαρύνει τον Δήμο Κω.
Τα χημικά συντήρησης/ καθαρισμού/ απολύμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα
είναι ικανά να εξολοθρεύσουν ανθεκτικά βακτήρια. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να
διαθέτουν όλα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας, θα είναι
πιστοποιημένα με ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, άδεια κυκλοφορίας από τον
ΕΟΦ, δελτία δεδομένων ασφαλείας προϊόντος (MSDS), θα πληρούν τους κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι ηλεκτρονικά
καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Χημικών καταχωρήσεων του Γενικού
Χημείου του Κράτους, επί ποινής αποκλεισμού.
Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικών που δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της νομοθεσίας της Ε.Ε., καθώς και η χρησιμοποίηση εξαρτημάτων ή ψυκτικών
μέσων των οποίων έχει απαγορευτεί η χρήση (άρθρο 7, παρ.2 του ΠΔ 1/2013).
Είναι στην υποχρέωση του Αναδόχου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα και επαρκή
αναλώσιμα, υλικά, εξαρτήματα και ανταλλακτικά για τον προληπτικό έλεγχο, την
τακτική και επιδιορθωτική συντήρηση καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Ο Δήμος
Κω δύναται εφόσον διαθέτει, να παραχωρήσει στον Ανάδοχο ανταλλακτικά
προκειμένου να επιτευχθεί άμεση αποκατάσταση βλάβης.
Όπου έχει γίνει αντικατάσταση ανταλλακτικών, τα παλαιά ανταλλακτικά θα
συλλέγονται στον χώρο που έγιναν οι εργασίες επισκευής χωρίς να εμποδίζουν και θα
επιθεωρούνται από την Επίβλεψη κατόπιν συνεννόησης τηλεφωνικώς ή γραπτώς.

9. Εξοπλισμός Αναδόχου
Τα εργαλεία και τα όργανα του Ανάδοχου που θα χρησιμοποιήσει στο αντικείμενο της
σύμβασης, πρέπει απαραίτητα να είναι πιστοποιημένα και διακριβωμένα έκαστο εξ
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αυτών για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα παραπάνω πιστοποιητικά
θα είναι στην διάθεση της Επίβλεψης εφόσον ζητηθούν.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε
όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον
έλεγχο, τις μετρήσεις και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή
και τη ρύθμιση αυτών. Τα εν λόγω εργαλεία και μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για
τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν, να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μην
δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του Ανάδοχου, σε τρίτους ή
φθορές στις εγκαταστάσεις. Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη
χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εργαλείων και μέσων, τα οποία δεν πληρούν τις
ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς - εξαιτίας αυτού - να γεννάται οποιαδήποτε απαίτηση του
Αναδόχου έναντι του Δήμου Κω.
10. Ημερολόγιο εργασιών
Το ημερολόγιο εργασιών (Η.Ε.) θα είναι τετράδιο με σκληρό εξώφυλλο και ικανό
αριθμό φύλλων τα οποία θα είναι αριθμημένα. Το εξώφυλλο θα φέρει ετικέτα όπου θα
αναγράφεται ευκρινώς «Συντήρηση κλιματιστικών & ψυκτικών μηχανημάτων
(κτίρια ευθύνης Δήμου Κω)» – Α.Π. 02/2022. Στο Η.Ε. θα αναγράφονται όλες οι
επισκέψεις που θα γίνονται σε οποιοδήποτε κτίριο ή χώρο ευθύνης του Δήμου Κω, είτε
για προληπτική συντήρηση, είτε για βλάβη.
Το ημερολόγιο θα συντάσσεται πάντα με ευθύνη του υπεύθυνου εργασιών του
Ανάδοχου και θα αναγράφει κατ’ ελάχιστο τα εξής: Το όνομα του υπεύθυνου τεχνικού
του Ανάδοχου, η ημερομηνία, η ώρα, ο λόγος επίσκεψης στον εξοπλισμό, η αλλαγή
ανταλλακτικών αν έγινε, αν ο λόγος επίσκεψης στον εξοπλισμό βρίσκεται σε εξέλιξη ή
ολοκληρώθηκε ή ακυρώθηκε και τέλος η υπογραφή όλων των παρόντων.
11. Χρονική απόσταση για επιδιορθωτική συντήρηση
Η συνολική χρονική απόσταση για την επιδιορθωτική συντήρηση καθορίζεται ως εξής:
 Κως – Ζηπάρι
: 30 λεπτά (για περίπου 16χλμ)
 Κως – Πυλί
: 50 λεπτά (για περίπου 30χλμ.)
 Κως – Αντιμάχεια
: 60 λεπτά (για περίπου 46χλμ.)
 Κως – Καρδάμαινα
: 80 λεπτά (για περίπου 56χλμ.)
 Κως – Κέφαλος
: 110 λεπτά (για περίπου 80χλμ.)
Στο κόστος ανθρωποώρας για την επιδιορθωτική συντήρηση θα είναι ενσωματωμένη
και η προκαθορισμένη χρονική απόσταση.
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12. Αναλυτική Περιγραφή Εξοπλισμού (για όσα υπάρχουν τεχνικά στοιχεία)
α/α

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1 Κανάρη 57

2

Ακτή Κουντουριώτη
23

3

4ο χλμ Κως Κεφάλου

4

4ο χλμ Κως Κεφάλου

5

Εθελοντών Παλαιών
Πολεμιστών 3

6

Εθελοντών Παλαιών
Πολεμιστών 3

7

Εθελοντών Παλαιών
Πολεμιστών 3

8

Εθελοντών Παλαιών
Πολεμιστών 3

9 Κουντουριώτη 7

10 Κουντουριώτη 7

11 Κουντουριώτη 7,

12 Κουντουριώτη 7,

13 Κουντουριώτη 7,

14 Κουντουριώτη 7,

15 Κουντουριώτη 7,

16 Κουντουριώτη 7,

17 Κουντουριώτη 7,

18 Κουντουριώτη 7,

19 Κουντουριώτη 7,

20 Κουντουριώτη 7,

21 Κουντουριώτη 7,

22 Κουντουριώτη 7,

23 Κουντουριώτη 7,

24 Κουντουριώτη 7,

25 Κουντουριώτη 7,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

Gree

GRS-243H

ΨΥΚΤΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
BTU/h

ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

22000

2

Γραφεία Ποιότητας Ζωής & ΚΕΠ

12000

4

Γραφεία Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Fujitsu

ASYG14LEGA

14000

1

Εργοτάξιο Δήμου Κω-Δικαίου

Saturn

MSR2-24HRN1

24000

1

Εργοτάξιο Δήμου Κω-Δικαίου

Daikin

FTXS50G2V1B

17000

1

Γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής &
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Sendai

SER-12HC1

12000

2

Γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής &
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Sharp

AY-A9GR

9000

2

Γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής &
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Mitsubishi

SRK56A

17000

1

Γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής &
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

AUX

AAS-101EI/JFZ1-N3

9000

2

Γραφείο Γραμματείας Δημάρχου

Midea

MA2-24NXD0-I

24000

2

Γραφείο Δημάρχου

Beko

BJA 180/BJA 181

18000

1

Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών

AUX

AAS-101EI/JFZ1-N3

9000

2

Γραφείο Αντιδημαρχία Αναπτυξιακών Έργων, Παιδείας,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρακολούθησης της
Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Δημότη

Beko

BJA 180/BJA 181

18000

3

Γραφείο Ληξιαρχείου & Δημοτολογίου

AUX

AAS-101EI/JFZ1-N3

9000

4

Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα,
Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Δημαρχείο

Fuji Electric

RS-9UA

9000

1

Γραμματεία Δημοτικής Αστυνομίας - Αίθριο Δημαρχείου

LG

CS09AF

9000

1

Γραφείο Αστυνόμευσης & Κοινόχρηστων χώρων Αίθριο Δημαρχείου

Fuji Electric

RS-9UD

12000

2

Γραφείο Εσόδων

Daikin

FTXN60KV1B

22000

1

Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας - Δημαρχείο

Klimatair

Plus KFH09SV1

9000

2

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) - Αίθριο Δημαρχείου

Beko

BJA 180/BJA 181

18000

1

Γραφείο Προμηθειών - Δημαρχείο

AUX

AAS-101EI/JFZ1-N3

9000

1

Γραφείο Πρωτοκόλλου

AUX

AAS-101EI/JFZ1-N3

9000

1

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Daikin

FTXS60FV1B

22000

1

Γραφείο Οικονομικής Διεύθυνσης

Fujitsu

ASYA18LCC

18000

1

Γραφείο Οικονομικής Διεύθυνσης

Fuji Electric

RSA18LCC

18000

1

Γραφείο Οικονομικής Διεύθυνσης
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26 Κουντουριώτη 7,

27 Κουντουριώτη 7,

28 Κουντουριώτη 7,

29

Πισάνδρου & Αγ.
Νικολάου

30

Πισάνδρου & Αγ.
Νικολάου

Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου

Λεωφόρος
Κασέτα Οροφής 431 Βασιλέως Γεωργίου
way compact
Β΄ 3

Fujitsu

ASY12USBCW

12000

1

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

Midea

MA2-12NXD0-I

12000

1

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του δήμου

1

Γραφείο Μισθοδοσίας

Inventor

Nordstar

CS-51V3A-PB137AE2Q

18000

1

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Carrier

Allegro 42HQE018N

18000

1

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Midea

MCA-18HRN1

18000

8

Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής

310000

2

Διεύθυνση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών

22

Διεύθυνση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών

4

Διεύθυνση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών

2

Διεύθυνση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών

18000

1

Αίθουσα 1 - Ειδικό Νηπιαγωγείο Κω

12000

1

Αίθουσα 2 - Ειδικό Νηπιαγωγείο Κω

22000

1

1ο Νηπιαγωγείο Κω

12000

3

1ο Νηπιαγωγείο Κω

1

1ο Νηπιαγωγείο Κω

12000

2

2ο Νηπιαγωγείο Κω

12000

4

2ο Νηπιαγωγείο Κω

18000

2

3o Νηπιαγωγείο Κω

5

4o Νηπιαγωγείο Κω

18000

1

5o Νηπιαγωγείο Κω

12000

5

5o Νηπιαγωγείο Κω

12000

4

6ο Νηπιαγωγείο Κω

12000

2

Αίθουσα 1&2 - 7ο Νηπιαγωγείο Κω

9000

1

Αίθουσα 2 - 7ο Νηπιαγωγείο Κω

1

Χώρος ανάπαυσης & υποδοχής - 7ο Νηπιαγωγείο Κω

Guangdong Shenbao
Heat Pump Water
Electrical Appliance Co.,
SWBC-90.0H-A-S
Heater
Ltd.
FCU Δαπέδου
33 Σκεύου Ζερβού 40
KyBOM
FCU-68-LM
εμφανούς τύπου
FCU Δαπέδου
34 Σκεύου Ζερβού 40
KyBOM
FCU-51-LM
εμφανούς τύπου
FCU Δαπέδου
35 Σκεύου Ζερβού 40
KyBOM
FCU-34-LM
εμφανούς τύπου
Split 36 Φιλίνου και Τριόπων Διαιρούμενου
Mitsubishi Electric
MSZ-HJ50VA
τύπου τοίχου
Split 37 Φιλίνου και Τριόπων Διαιρούμενου
Inventor
LifePro L5VI32-12WFRC
τύπου τοίχου
Split 38 Καραϊσκάκη 12
Διαιρούμενου
Daikin
FTXS60BVMB
τύπου τοίχου
Split 39 Καραϊσκάκη 12
Διαιρούμενου
gorenje
MSM1-12HRN2
τύπου τοίχου
Split 40 Καραϊσκάκη 12
Διαιρούμενου
Blomberg
τύπου τοίχου
Split 41 Σκεύου Ζερβού 19
Διαιρούμενου
Firstline
FCS12000CH
τύπου τοίχου
Split 42 Σκεύου Ζερβού 19
Διαιρούμενου
Midea
MA2-12NXD0-XI
τύπου τοίχου
Split Λεωφόρος
43
Διαιρούμενου
Midea
MA2-18NXD0-I
Γρηγορίου Ε' 28
τύπου τοίχου
Split 44 Αθηνάς, Κως
Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split 45 Οδησσού 18
Διαιρούμενου
Airwell
AWSI-HHF018-N11
τύπου τοίχου
Split 46 Οδησσού 18
Διαιρούμενου
Midea
MA2-12NXD0-XI
τύπου τοίχου
Split 47 Περιοχή Λάμπη
Διαιρούμενου
Midea
MA2-12NXD0-XI
τύπου τοίχου
Θεσσαλίας &
Split 48 Πτολεμαίων,
Διαιρούμενου
Mitsubishi
SRK408HENF-L3
Πλατάνι
τύπου τοίχου
Θεσσαλίας &
Split 49 Πτολεμαίων,
Διαιρούμενου
Mitsubishi
SRK28HC-S1
Πλατάνι
τύπου τοίχου
Θεσσαλίας &
Split 50 Πτολεμαίων,
Διαιρούμενου
Mitsubishi Electric
MSH-CA50VB
Πλατάνι
τύπου τοίχου
32 Σκεύου Ζερβού 40
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51 Μαρμαρωτό

52

Αναστασίου
Καραναστάση

53

Αναστασίου
Καραναστάση

54

Αναστασίου
Καραναστάση

55

Αναστασίου
Καραναστάση

56 Κεράμου & Θράκης

57 Κεράμου & Θράκης

58 Κεράμου & Θράκης

59 Κεράμου & Θράκης

60 Κεράμου & Θράκης

61 Κεράμου & Θράκης

62 Κεράμου & Θράκης

63 Κεράμου & Θράκης

64 Κεράμου & Θράκης

65 Κεράμου & Θράκης

66 Κεράμου & Θράκης

67 Κεράμου & Θράκης

68

Φιλίνου & Κανάρη
57

69

Φιλίνου & Κανάρη
57

70

Κανάρη &
Κουντουριώτη

71

Κανάρη &
Κουντουριώτη

72

Εθν. Αντιστάσεως
18 & Θεοφράστους

73

Εθν. Αντιστάσεως
18 & Θεοφράστους

74 Οδησσού 18

75 Οδησσού 18

Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Ντουλάπα
δαπέδου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Ντουλάπα
δαπέδου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου

Inventor

OMNia ECO O3MNI3218WiFiR

18000

3

8o Νηπιαγωγείο Κω

LG

P09EN.NSJ

9000

1

1ο Δημοτικό Σχολείο Κω

LG

P12EN.NSJ

12000

1

1ο Δημοτικό Σχολείο Κω

NOBU KIKU

NBKU2VI32-09WFR

9000

2

1ο Δημοτικό Σχολείο Κω

LG

UP48.NT2

48000

1

1ο Δημοτικό Σχολείο Κω

United

9000

1

Κουζίνα - Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κω

Inventor

9000

1

Αίθουσα - Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κω

Inventor

12000

1

Αίθουσα - Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κω

Stream

9000

2

Αίθουσα - Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κω

TCL

9000

1

Αίθουσα - Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κω

Inventor

LifePro L5VI32-09WFRC

9000

2

Γραφείο Καθηγητών, Γραφείο Ψυχολόγου - ΕΕΕΕΚ Κω

Inventor

LifePro L5VI32-12WFRC

12000

1

Αίθουσα 1(Ε2-Δ1) - ΕΕΕΕΚ Κω

TCL

TAC-12CHSA/JAI

12000

1

Αίθουσα 2(A1) - ΕΕΕΕΚ Κω

Streamline

STR-09CHSA/LEI

9000

1

Αίθουσα 3(Ε1) - ΕΕΕΕΚ Κω

Skyworth

Delfin SMVH09B2A1A1NC

9000

1

Αίθουσα 4(Β2-Γ1) - ΕΕΕΕΚ Κω

United

UNI-1265T

12000

1

Γυμναστήριο - ΕΕΕΕΚ Κω

JuroPro

OXYGEN ECO 12K

12000

1

Κουζίνα - ΕΕΕΕΚ Κω

SENDO

SND-12/AU1

12000

1

2ο Δημοτικό Σχολείο Κω

Firstline

FCS12000CH

12000

1

2ο Δημοτικό Σχολείο Κω

Carrier

Holiday Breeze
42HQG024G

24000

1

3ο Δημοτικό Σχολείο Κω

Gree

GRS-12H/GB-N

12000

1

3ο Δημοτικό Σχολείο Κω

3

4ο Δημοτικό Σχολείο Κω

1

4ο Δημοτικό Σχολείο Κω

12000

1

5o Δημοτικό Σχολείο Κω

9000

1

5o Δημοτικό Σχολείο Κω
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76 Οδησσού 18

77 Οδησσού 18

78 Οδησσού 18

79

Δωδεκανήσου &
Επτανήσου

80

Δωδεκανήσου &
Επτανήσου

81 Κοραή 4
82 Κοραή 4
83 Κοραή 4
84 Κοραή 4

Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Ντουλάπα
δαπέδου
VRF - Εσωτερική
Μονάδα Τοίχου
VRF - Εσωτερική
Μονάδα Τοίχου
VRF-Μονάδα
Καναλάτη
VRF-Μονάδα
Καναλάτη
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου

Αναστασίου
85 Καραναστάση &
Παπαναστασίου Αλ.
Αναστασίου
86 Καραναστάση &
Παπαναστασίου Αλ.
Αναστασίου
87 Καραναστάση &
Παπαναστασίου Αλ.
Αναστασίου
88 Καραναστάση &
Παπαναστασίου Αλ.
Αναστασίου
Κασέτα Οροφής 489 Καραναστάση &
way
Παπαναστασίου Αλ.
Αναστασίου
Split - Ντουλάπα
90 Καραναστάση &
δαπέδου
Παπαναστασίου Αλ.
Αναστασίου
Split 91 Καραναστάση &
Διαιρούμενου
Παπαναστασίου Αλ.
τύπου τοίχου
Αναστασίου
Split 92 Καραναστάση &
Διαιρούμενου
Παπαναστασίου Αλ.
τύπου τοίχου
Αναστασίου
Split 93 Καραναστάση &
Διαιρούμενου
Παπαναστασίου Αλ.
τύπου τοίχου
Split Περιοχή Ν.
94
Διαιρούμενου
Αλικαρνασσός
τύπου τοίχου
Split Περιοχή Ν.
95
Διαιρούμενου
Αλικαρνασσός
τύπου τοίχου
Split Περιοχή Ν.
96
Διαιρούμενου
Αλικαρνασσός
τύπου τοίχου
Αναστασίου
Split 97 Καραναστάση &
Διαιρούμενου
Παπαναστασίου Αλ.
τύπου τοίχου
Αναστασίου
Split 98 Καραναστάση &
Διαιρούμενου
Παπαναστασίου Αλ.
τύπου τοίχου
Αναστασίου
Split 99 Καραναστάση &
Διαιρούμενου
Παπαναστασίου Αλ.
τύπου τοίχου
Αναστασίου
Split 100 Καραναστάση &
Διαιρούμενου
Παπαναστασίου Αλ.
τύπου τοίχου

9000

1

5o Δημοτικό Σχολείο Κω

9000

1

5o Δημοτικό Σχολείο Κω

9000

1

5o Δημοτικό Σχολείο Κω

Inventor

APSI-09

9000

2

Γραφείο Διευθυντή & Εκπαιδευτικών - 6ο Δημοτικό
Σχολείο Κω

Sendo

SFSU-60DAUATH-ID

60000

1

Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων - 6ο Δημοτικό Σχολείο
Κω

LG

ARNU12GSBL4

12000

2

7ο Δημοτικό Σχολείο Κω

LG

ARNU15GSBL4

15000

2

7ο Δημοτικό Σχολείο Κω

LG

ARNU24GM1A4

24000

1

7ο Δημοτικό Σχολείο Κω

LG

ARNU36GM1A4

36000

1

7ο Δημοτικό Σχολείο Κω

Inventor

OMNia ECO O3MVI3212WiFiR

12000

2

1o Γυμνάσιο Κω

TCL

ELITE-12CHSA/XA51

12000

1

1o Γυμνάσιο Κω

Midea

MSG-18HRN2

18000

1

1o Γυμνάσιο Κω

NITTO

NRH-12SC2

12000

2

1o Γυμνάσιο Κω

YORK

HKH-24

24000

2

1o Γυμνάσιο Κω

Gree

GRF-60HE/3-N

56000

4

1o Γυμνάσιο Κω

Gree

GRS-183H/JE-N2

18000

8

1o Γυμνάσιο Κω

Midea

MSR1U-18HRDN1QRC4W

18000

1

1o Γυμνάσιο Κω

Daikin

FTXV35AV1B

12000

1

1o Γυμνάσιο Κω

Toshiba

ADS-12

12000

1

2o Γυμνάσιο Κω

NITTO

NRH-12SC2

12000

1

2o Γυμνάσιο Κω

Inventor

APSI-09

9000

1

2o Γυμνάσιο Κω

Beko

BJA 180/BJA 181

18000

1

Γραφείο Διευθυντή - 3ο Γυμνάσιο Κω

Nobu Kiku

NBKU2VI32-18WFRB

18000

1

Γραφείο καθηγητών - 3ο Γυμνάσιο Κω

Ikura

IKI-12

12000

1

Αίθουσα 1 - 3ο Γυμνάσιο Κω

12000

7

Αίθουσα 1&2&3&4 - 3ο Γυμνάσιο Κω
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Αναστασίου
101 Καραναστάση &
Παπαναστασίου Αλ.
102 Ιπποκράτους 36,
103 Ιπποκράτους 36,
104 Ιπποκράτους 36,
105 Ιπποκράτους 36,
Εθνικής Αντίστασης

106 (χωρίς αριθμό, δίπλα

107

108

109

110

111

112

113

114

στην αγορά)
Εθνικής Αντίστασης
(χωρίς αριθμό, δίπλα
στην αγορά)
Εθνικής Αντίστασης
(χωρίς αριθμό, δίπλα
στην αγορά)
Εθνικής Αντίστασης
(χωρίς αριθμό, δίπλα
στην αγορά)
Εθνικής Αντίστασης
(χωρίς αριθμό, δίπλα
στην αγορά)
Εθνικής Αντίστασης
(χωρίς αριθμό, δίπλα
στην αγορά)
Εθνικής Αντίστασης
(χωρίς αριθμό, δίπλα
στην αγορά)
Εθνικής Αντίστασης
(χωρίς αριθμό, δίπλα
στην αγορά)
Εθνικής Αντίστασης
(χωρίς αριθμό, δίπλα
στην αγορά)

115

Εθνικής Αντίστασης
78-94,

116

Εθνικής Αντίστασης
78-94,

117

Εθνικής Αντίστασης
78-94,

118

Εθνικής Αντίστασης
78-94,

119

Εθνικής Αντίστασης
78-94,

Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Heat Pump Water
Heater
FCU Κασέτα
Οροφής 4ways
FCU Κασέτα
Οροφής 4ways
FCU Κασέτα
Οροφής 4ways

SWBB-89.0 H-A/P-S

9000

2

Αίθουσα 5 - 3ο Γυμνάσιο Κω

305000

1

1o Γενικό Λύκειο Κω

KyBOM

FCU-238Ca

7

1o Γενικό Λύκειο Κω

KyBOM

FCU-204Ca

10

1o Γενικό Λύκειο Κω

KyBOM

FCU-136Ca

10

1o Γενικό Λύκειο Κω

VRF - Κασέτα
Οροφής 4-way

Midea

MI2-71Q4DN1

24000

2

2o Γενικό Λύκειο Κω

VRF - Εσωτερική
Μονάδα Τοίχου

Midea

ΜΙ2-28GDN1

9000

1

2o Γενικό Λύκειο Κω

VRF - Εσωτερική
Μονάδα Τοίχου

Midea

ΜΙ2-36GDN1

12000

2

2o Γενικό Λύκειο Κω

VRF - Εσωτερική
Μονάδα Τοίχου

Midea

ΜΙ2-45GDN1

16000

2

2o Γενικό Λύκειο Κω

VRF - Εσωτερική
Μονάδα Τοίχου

Midea

ΜΙ2-56GDN1

19000

3

2o Γενικό Λύκειο Κω

VRF - Εσωτερική
Μονάδα Τοίχου

Midea

ΜΙ2-71GDN1

24000

8

2o Γενικό Λύκειο Κω

VRF - Εσωτερική
Μονάδα Οροφής

Midea

MI2-71DLDN1

24000

1

2o Γενικό Λύκειο Κω

VRF - Εσωτερική
Μονάδα Οροφής

Midea

MI2-140DLDN1

48000

2

2o Γενικό Λύκειο Κω

VRF - Εσωτερική
Μονάδα Οροφής

Midea

MDV-D112DL/N1-B

38000

10

2o Γενικό Λύκειο Κω

Daikin

FTX25GV1B

9000

6

ΕΠΑΛ Κω

York

YIKC18FS-AAF

17500

5

ΕΠΑΛ Κω

Unionaire

HWC009B5HO

1

ΕΠΑΛ Κω

AUX

AAS-101EI/JFZ1-N3

9000

1

ΕΠΑΛ Κω

Dai-Ichi

GTF-280IVI

9000

6

ΕΠΑΛ Κω

Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
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α/α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1 Ζηπάρι
2 Ζηπάρι
3 Ζηπάρι
4 Ζια
5 Ζηπάρι
6 Ζηπάρι
7 Ζηπάρι
8 Ζηπάρι
9 Ζηπάρι
10 Ζηπάρι
11 Ζηπάρι
12 Ζηπάρι
13 Ζηπάρι
14 Ζηπάρι
15 Ζηπάρι
16 Ζηπάρι
17 Ζηπάρι
18 Ζηπάρι
19 Ζηπάρι
20 Ζηπάρι
21 Ζηπάρι
22 Ζηπάρι
23 Ζηπάρι
24 Ζηπάρι
25 Ζηπάρι
26 Ζηπάρι
27 Ζηπάρι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

Mitsubishi

MSH-CA50VB

Midea

Neola MS11D-09HRN1QC2

Trane

TWK524RBOEA

ΨΥΚΤΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
BTU/h
1

Κοινότητα Ασφενδίου

9000

3

Κοινότητα Ασφενδίου

24000

3

Κοινότητα Ασφενδίου

Κασσέτα Οροφής - 4 way
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου δαπέδου-οροφής
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου δαπέδου-οροφής
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου

ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

2

ΕΚΦΕ - Εργαστηριακό Κέντρο
Φυσικών Επιστημών
Γραφείο Διευθυντή - Δημοτικό
Σχολείο Ζηπαρίου
Σύλλογος Διδασκόντων - Δημοτικό
Σχολείο Ζηπαρίου
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου

Westpoint

SPG109HP

9000

1

Mitsubishi

SRK408HENF-L3

12000

1

Gree

GRC-421H/3-N2

42000

1

Gree

GRC-121EI/JCF1-N2

12000

1

VG

VGCF-60

60000

1

Fluo

FGS-181EI/JLM-N2

18000

1

Miyoto

MAS-241EI/SUK-N2

24000

1

Miyoto

MAS-181EI/SUK-N2

18000

8

Miyoto

MAS-121EI/FO1-N2

12000

2

Miyoto

MAS-181EI/FO1-N2

18000

4

Tycoon

TS2MVI32-09

9000

1

Midea

MS12FU-12HRDN1QRD0GW

12000

1

Fujitsu

ASY14USBCW

14000

1

Fujitsu

ASY24UBBN

24000

1

Panasonic

CS-PW9GKE

9000

2

Γραφεία Διευθυντή & Υποδιευθυντή
- Γυμνάσιο Ζηπαρίου

Nobu Kobe

NBO-18IDU

18000

2

Αίθουσες 2, 3 - Γυμνάσιο Ζηπαρίου

Midea

MSG-09HRN2

9000

2

Αίθουσα Προκάτ - Γυμνάσιο
Ζηπαρίου

Morris

WFIN-50140/WFOD50141

18000

1

Αίθουσα 1 - Γυμνάσιο Ζηπαρίου

Midea

MA2-12NXD0-I

12000

5

Midea

MA2-18NXD0-I

18000

3

Midea

MA2-24NXD0-I

24000

1

Midea

Neola MS11D-12HRN1QC2

12000

1

F&U

FVIN-12032

12000

5

Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου
Αίθουσα Γ1 - Δημοτικό Σχολείο
Ζηπαρίου
Αίθουσα Πληροφορικής - Δημοτικό
Σχολείο Ζηπαρίου
Αίθουσες Α1, Α2, Β3, Γ2, Γ3, Δ2,
Ε2, Στ1 - Δημοτικό Σχολείο
Ζηπαρίου
Αίθουσες Β1, Στ3 - Δημοτικό
Σχολείο Ζηπαρίου
Αίθουσες Α3, Β2, Δ1, Ε1 Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου
Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου
Αίθουσα Β4 - Δημοτικό Σχολείο
Ζηπαρίου
Γραφείο Καθηγητών - Γυμνάσιο
Ζηπαρίου
Εργαστήριο Πληροφορικής Γυμνάσιο Ζηπαρίου

Γραφείο Διεύθυνσης, Αίθουσα 1 Γενικό Λύκειο Ζηπαρίου
Αίθουσα 7, 8, 9 - Γενικό Λύκειο
Ζηπαρίου
Αίθουσα 10 - Γενικό Λύκειο
Ζηπαρίου
Αίθουσα 5 - Γενικό Λύκειο
Ζηπαρίου
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών,
Εργαστήριο Πληροφ.1&2, Αίθουσα
3&6 - Γενικό Λύκειο Ζηπαρίου
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α/α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1 Πυλί
2 Πυλί
3 Πυλί
4 Πυλί
5 Πυλί
6 Πυλί
7 Πυλί
8 Πυλί
9 Πυλί
10 Λινοπότη
11 Λινοπότη
12 Πυλί

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Κασσέτα Οροφής - 4
way
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Roof-top καναλάτο
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

Daikin

FTY45AV1

ΨΥΚΤΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
BTU/h
18000

ΧΩΡΟ ΠΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

3

Γραφεία Κοινότητας

Mitsubishi

1

Γραφείο ΚΕΠ

Mitsubishi

1

Γραφείο ΚΕΠ

Mitsubishi

SRK288HENF-L

9000

1

Ιατρείο Πυλίου

Mitsubishi

SRK408HENF-L3

12000

1

Ιατρείο Πυλίου

Midea

MSC-09HRN1

9000

4

Σπίτι Παυλίδη

1

Πολιτιστικό Κέντρο

Mitsubishi

SRK28HC-S1

9000

1

Βιβλιοθήκη Πυλίου

Mitsubishi

SRK40HC-S2

12000

1

Βιβλιοθήκη Πυλίου

LG

S24AHP

24000

3

LG

S24AHP

24000

1

Γραφεία Κοινότητας
στο Λινοπότη
Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας

1

Νηπιαγωγείο Αμανιού

13 Πυλί

Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου

Carrier

42HVS-24

24000

3

Τραπεζαρία, Αίθουσα1,
Αίθουσα 3 - 1ο
Νηπιαγωγείο Πυλίου

14 Πυλί

Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου

Midea

MA2-12NXD0-XI

12000

4

Αίθουσα 4, Αίθουσα 5 1ο Νηπιαγωγείο Πυλίου

Skytec

SGH-24BGW

24000

1

Αίθουσα 2 - 1ο
Νηπιαγωγείο Πυλίου

Midea

12000

4

1o Δημοτικό Πυλίου

TCL

18000

1

1o Δημοτικό Πυλίου

TCL

24000

3

1o Δημοτικό Πυλίου

Americool

12000

4

1o Δημοτικό Πυλίου

Mitsubishi

9000

5

1o Δημοτικό Πυλίου

Mitsubishi

12000

2

1o Δημοτικό Πυλίου

LG

24000

1

1o Δημοτικό Πυλίου

LG

12000

1

1o Δημοτικό Πυλίου

F&U

12000

3

1o Δημοτικό Πυλίου

Dai-Ichi

11000

2

1o Δημοτικό Πυλίου

2

1o Δημοτικό Πυλίου

1

1o Δημοτικό Πυλίου

15 Πυλί
16 Πυλί
17 Πυλί
18 Πυλί
19 Πυλί
20 Πυλί
21 Πυλί
22 Πυλί
23 Πυλί
24 Πυλί
25 Πυλί
26 Πυλί
27 Πυλί

Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου

United
Ariston

24000
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

Split - Ντουλάπα δαπέδου

Inventor

NFI-66

60000

2

Γραφεία Κοινότητας

Midea

MA2-12NXD0-I

12000

1

Γραφεία Κοινότητας

Midea

MSR1U-18HRDN1-QRC4W

18000

1

Γραφεία Κοινότητας

Citizen

KHV-17GC

17000

1

Γραφεία Κοινότητας

Tomson

KFR-70GW

24000

1

Γραφεία Κοινότητας

1

Γραφεία Κοινότητας

α/α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1 Αντιμάχεια
2 Αντιμάχεια
3 Αντιμάχεια
4 Αντιμάχεια
5 Αντιμάχεια
6 Αντιμάχεια

Split - Διαιρούμενου τύπου
τοίχου
Split - Διαιρούμενου τύπου
τοίχου
Split - Διαιρούμενου τύπου
τοίχου
Split - Διαιρούμενου τύπου
τοίχου
Split - Διαιρούμενου τύπου
τοίχου

25ης Μαρτίου &
Split - Διαιρούμενου τύπου
7 Επαρχιακή οδό
τοίχου
Κως-Κεφάλου
25ης Μαρτίου &
Split - Διαιρούμενου τύπου
8 Επαρχιακή οδό
τοίχου
Κως-Κεφάλου
25ης Μαρτίου &
Split - Διαιρούμενου τύπου
9 Επαρχιακή οδό
τοίχου
Κως-Κεφάλου

α/α
1
2
3
4
5
6
7

ΨΥΚΤΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
BTU/h

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
25ης Μαρτίου &
Κύπρου
25ης Μαρτίου &
Κύπρου
Επαρχιακή οδός
Αντιμάχεια-Καρδάμαινα
& Καλύμνου
Επαρχιακή οδός
Καρδάμαινας - Πυλίου
Επαρχιακή οδός
Καρδάμαινας - Πυλίου
Επαρχιακή οδός
Καρδάμαινας - Πυλίου
Επαρχιακή οδός
Καρδάμαινας - Πυλίου

York
Skytec

MSR2-09HRN2

9000

1

Γραφείο Διευθυντή - Γυμνάσιο
Αντιμάχειας

Inventor

APSI-09

9000

1

Γραφείο Υποδιευθυντή - Γυμνάσιο
Αντιμάχειας

Midea

Comfee AF-12HRDN8

12000

1

Γραφείο Συλλόγου Διδασκόντων Γυμνάσιο Αντιμάχειας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
τύπου τοίχου

ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΨΥΚΤΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ
BTU/h

Midea

MSH-18HRIN1

18000

1

Κοινότητα Καρδάμαινας

TCL

PRO-09CHSA/XA51A

9000

1

Κοινότητα Καρδάμαινας

Daikin

FTY223DB7V1

6

Αίθουσες 1&2&3, 1o & 2o
Νηπιαγωγείο Καρδάμαινας

Midea

MS12FU-12HRDN1-QRD0GW

12000

1

Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας

Midea

MS12FU-09HRDN1-QRD0GW

9000

1

Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας

Daikin

FTY223DB7V1

1

Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας

Nakassi

NKA17-12IVi

1

Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας

12000
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α/α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΨΥΚΤΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
BTU/h

ΧΩΡΟ ΠΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

Split - Διαιρούμενου
Sanyo
22000
2
1o Νηπιαγωγείο Κεφάλου
SAP-KR224EHA
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
Κέφαλος
LG
12000
1
1o Νηπιαγωγείο Κεφάλου
S12EQ.NSJ
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
Κέφαλος
York
17000
1
Γυμνάσιο Κεφάλου
TLKC18FS-AAR
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
Κέφαλος
Hisense
1
Γυμνάσιο Κεφάλου
AS-09UR4SGNPQ 9000
τύπου τοίχου
Split - Διαιρούμενου
Κέφαλος
Haier
22000
1
Κοινότητα Κεφάλου
AS222AJAAA
τύπου τοίχου
***Ενδέχεται στις παραπάνω λίστες να «λείπει» εξοπλισμός σε σύγκριση με τους
πίνακες του «Περιγραφή εξοπλισμού». Σε κάθε περίπτωση ισχύει ο αριθμός του
εξοπλισμού που αναγράφεται στο έντυπο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

1 Κέφαλος
2
3
4
5

Κως, 27-05-2022
Ο Συντάξας:
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.4
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ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ:

02/2022

Συντήρηση κλιματιστικών & ψυκτικών
μηχανημάτων (κτίρια ευθύνης Δήμου
Κω)

5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο & Σκοπός της Μελέτης Υπηρεσίας
Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης Υπηρεσιών αφορά την ανάληψη της προληπτικής
και επιδιορθωτικής συντήρησης με αναλώσιμα υλικά και εξαρτήματα, του κλιματισμού
των εγκαταστάσεων του Δήμου Κω που αναφέρονται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές» καθώς και η όσον το δυνατόν άμεση αποκατάσταση βλαβών
του εξοπλισμού, από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης συστημάτων κλιματισμού.
Σκοπός της μελέτης είναι η επίτευξη της συνεχούς, ασφαλούς και αποδοτικής
λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού που βρίσκονται στα κτίρια ευθύνης του
Δήμου Κω.

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις
διατάξεις:
1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Του Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί με
τον Ν.4782/2021.
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α ́112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
4. Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του
άρθρου 209 και όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3536/2007.
5. Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του
Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377
του Ν.4412/2016.
6. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτεία ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ».
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8. Της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
9. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α ́/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
10. Οι διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών
Θεμάτων».
11. Του Ν.4555/18 «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 αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
12. Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
13. Οι εκάστοτε ισχύουσες εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της
σύμβασης.
Άρθρο 3ο - Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η Υπηρεσία είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η
σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Η σύμβαση της μελέτης υπηρεσίας.
2. Το τεύχος Διακήρυξης.
3. Έντυπα οικονομικής προσφοράς.
4. Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές.
5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
6. Τεχνική έκθεση.
Άρθρο 4ο – Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά συμμετοχής
Εντός του κυρίου φακέλου προσφοράς θα υπάρχουν:
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τα τεύχη της παρούσης με αρ.μελ. 02/2022,
β) Να αναφέρεται ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της Γενικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και έχουν πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
γ) Οι τιμές μονάδος στην λίστα αναγκαίων ανταλλακτικών θα είναι δεσμευτικές καθόλη
την διάρκεια της σύμβασης
δ) Κάθε ανταλλακτικό που θα αντικαθίσταται συνεπάγεται αυτομάτως και εγγύηση
καλής λειτουργίας ενός(1) έτους. Σε περίπτωση βλάβης εντός του χρόνου εγγύησης θα
πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο αποκατάστασή της με καινούργιο ανταλλακτικό
χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζημίωσης.
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Άρθρο 5ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της παρούσας Μελέτης Υπηρεσιών θα γίνει με ΑΝΟΙΧΤΗ διαδικασία
διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση της τιμής, στο σύνολό
της.
Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 130 του Ν.4412/2016 (άρθρο 70 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ), ο ανάδοχος της μελέτης υπηρεσίας κατά την εκτέλεσή της θα πρέπει να
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.
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του ν. 3844/2010
(Άρθρο 23 Οδηγίας 2006/123) «Ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης» (ατομική ή
ομαδική) σύμφωνα με το ΠΔ 1/2013.
Άρθρο 6ο – Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των
συμβατικών υποχρεώσεων του.
Σε περιπτώσεις υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης
αποζημίωσης, υποχρεούται όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και κανονισμού που
αφορούν σε τέτοιες εργασίες.
Ο Ανάδοχος συμμορφώνεται με κάθε νόμο, διάταξη και κανονισμό ασφαλείας σχετικά
με την παροχή των Συμβατικών Υπηρεσιών, που ισχύει στην Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με τις σχετικές υποδείξεις σχετικά με την υγεία και την
ασφάλεια.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καθαρίζει τους χώρους εργασίας του από εύφλεκτα υλικά, να
αποθηκεύει εύφλεκτες και επικίνδυνες ουσίες σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους και
γενικά λαμβάνει όλα τα νόμιμα αλλά και κατά κοινή πείρα ενδεδειγμένα μέτρα
ασφαλείας.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει
από την Επίβλεψη, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε
άλλα πρόσωπα πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στον βαθμό που χρειάζεται για
της εκτέλεση των εργασιών.
Ρητά συμφωνείται ότι βλάβες των συντηρούμενων εγκαταστάσεων, που θα προκληθούν
από πλημμελή συντήρηση ή που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου θα αίρονται
και θα αποκαθίσταται άμεσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση, χωρίς
καμία πρόσθετη αποζημίωση.
Ρητά συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους του Αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης
προειδοποίησης της Επίβλεψης για απαιτούμενες επισκευές των συντηρούμενων
εγκαταστάσεων, θα εκλαμβάνεται ως πλημμελής εκτέλεση της συντήρησης και θα
επιφέρει τις προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση συνέπειες εις βάρος του.
Άρθρο 7ο - Αξιολόγηση προσφορών
Η διαδικασία αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της
Υπηρεσίας θα διενεργηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 και
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα
με την παρ.3 του άρθρου 142 του Ν.4782/2021 και θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού, που θα ορισθεί από την Αναθέτουσα αρχή όπως
προσδιορίζει το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108
του Ν.4782/2021 με ισχύ την 9/3/2021 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 142 του
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Ν.4782/2021.
Άρθρο 8ο - Σύμβαση
Ο ανακηρυχθείς οικονομικός φορέας που πέρασε επιτυχώς συνολικά την αξιολόγηση
της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και ύστερα από γραπτή ενημέρωση της
αναθέτουσας αρχής προς αυτόν, υποχρεούται να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης όπως ακριβώς περιγράφονται και με την διαδικασία που περιγράφεται
στο άρθρο 103 του Ν.4412/2021 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του
Ν.4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την παρ.3, άρθρο 142 του Ν.4782/2021.
Η σύμβαση συντάσσεται από την αναθέτουσα αρχή ή οριζόμενο από αυτή αρμόδιο
όργανο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 105 του Ν.
4412/2016 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45του Ν.4782/2021 με ισχύ την
1/6/2021 σύμφωνα με την παρ.3, άρθρο 142 του Ν.4782/2021 και το άρθρο 130 του
Ν.4270/2014, της παρούσης Μελέτης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, ΓΣΥ)
και υπογράφεται και από τα δυο (2) συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση θεωρείται ότι
εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο
202 του Ν.4412/2016.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού.
Άρθρο 9ο - Εγγυήσεις
Εγγύηση «συμμετοχής» και Εγγύηση «καλής εκτέλεσης» σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 με ισχύ την
1/6/2021 σύμφωνα με την παρ.3, άρθρο 142 του Ν.4782/2021
Άρθρο 10ο – Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών – Ημερολόγιο
εργασιών
Η παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα διενεργείτε από την Επίβλεψη
που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κω και όπως περιγράφεται στις παρ.1,2,3
στο άρθρο 216 του Ν.4412/2016 και όπως αυτός τροποποιήθηκε από την παρ.6 του
Άρθρου 33 Ν.4608/2019 με ισχύ την 25/4/2019.
Το ημερολόγιο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών θα τηρείτε από τον Ανάδοχο της
σύμβασης και θα συμπληρώνεται όπως περιγράφεται στα τεύχη της μελέτης και στην
παρ.4 του άρθρου 216 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11o - Δυνατότητα προαίρεσης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 104 του Ν.4412/16 και όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 44 του
Ν.4782/21 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 142 του
Ν.4782/2021και το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 12ο – Σειρά εγγράφων – Παραπομπές - Διορθώσεις
Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα
ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει
όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Επιπλέον για την
εύκολη σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών, πρέπει να τηρηθεί η σύνταξη και η
σειρά με την οποία ζητούνται τα διάφορα έγγραφα / πιστοποιητικά / δηλώσεις κλπ της
διακήρυξης. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της
αξιολόγησης.
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν παράτυπες διορθώσεις (πχ σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και
αποδεχόμεθα» κλπ. Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί ως απαράδεκτη όταν υπάρχουν
σ'αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Τέλος η ανεύρεση, κατά την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου, ανοικτού ή ανοικτών
επί μέρους φακέλων, οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Άρθρο 13ο - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου
Εφόσον υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
παροχής υπηρεσιών, μπορεί να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 14ο – Προσωπικό Ανάδοχου
Το προσωπικό που θα απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών, ασχέτως
ειδικότητας, πρέπει να είναι υγιές, ικανό, ειδικευμένο, έμπιστο και να έχει όλα τα
προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή
νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς. Επίσης το προσωπικό του Αναδόχου θα
πρέπει να είναι άψογο από πλευράς συνέπειας, ήθους και πρέπουσας συμπεριφοράς
απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό του Δήμου Κω.
Το προσωπικό που θα δηλωθεί από το Ανάδοχο για να καλύψει τις απαιτήσεις της
Σύμβασης θα είναι συγκεκριμένο και προορισμένο για τις εργασίες της Σύμβασης. Ο
Ανάδοχος θα ειδοποιεί εγγράφως την Επίβλεψη όταν πρόκειται να προσθέσει,
αφαιρέσει ή αντικαταστήσει άτομα δικαιολογώντας επαρκώς τις κινήσεις του. Σε
περίπτωση αυθαίρετης προσθήκης, αφαίρεσης ή αντικατάστασης ατόμων από τον
Ανάδοχο, χωρίς την έγγραφη άδεια της Επίβλεψης, τότε ο Δήμος Κω δύναται να
επιβάλλει ποινική ρήτρα.
Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα χωρίς καμία δυνατότητα αντίρρησης από τον Ανάδοχο,
να απαιτήσει την απομάκρυνση από το έργο οποιουδήποτε εργαζόμενου του Αναδόχου,
εφόσον πιστεύει ότι είναι ακατάλληλος για την συγκεκριμένη εργασία ή δεν υπακούσει
στις προφορικές ή γραπτές οδηγίες της Επίβλεψης.
Το προσωπικό που θα απασχολήσει ο Ανάδοχος για τις ανάγκες της Σύμβασης θα
δηλωθεί στην προσφορά του με πίνακα στον οποίο θα αναφέρεται ο συνολικός αριθμός
του προσωπικού, τα ονόματα, οι ειδικότητες, οι άδειες και η περιγραφή των
καθηκόντων τους.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβους ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να
καταθέσει προς έγκριση στον Δήμο Κω αναλυτική λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας,
τις ειδικότητες και τις άδειες του προσωπικού που θα απασχολήσει για τις εργασίες της
σύμβασης. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει ποινικά μητρώα των
προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. Ο
Δήμος Κω δικαιούται να μην κάνει δεκτά για την παροχή υπηρεσιών πρόσωπα που δεν
έχουν λευκό ποινικό μητρώο.
Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την ανάθεση του έργου και πριν την ανάληψη των
καθηκόντων του υποχρεούται να συντάξει κατάσταση με πλήρη στοιχεία για κάθε
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εργαζόμενο του και να το υποβάλλει στην Επίβλεψη. Η κατάσταση θα περιέχει όνομα,
επίθετο, Α.Δ.Τ. ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και θα συνοδεύεται με Ιατρική γνωμάτευση
που θα βεβαιώνει την καλή του υγεία. Για εργαζόμενους που αντικαθίστανται η
διαδικασία θα επαναλαμβάνεται.
Άρθρο 15ο – Επικοινωνία με Ανάδοχο – Πρωτόκολλο επικοινωνίας.
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες της σύμβασης υπό την επίβλεψη του Δήμου Κω.
Η επίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο της τήρησης από τον Ανάδοχο των όρων της
σύμβασης και γενικότερα των συμβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή
σφάλματα κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των εργασιών του, σύμφωνα με τους
κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και κάθε ελάττωμα ή έλλειψη στην εκτέλεση
των εργασιών, διορθώνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Ο Ανάδοχος θα ορίσει έναν Εργοδηγό ως υπεύθυνο έργου, μέσω του οποίου θα γίνεται
και η επικοινωνία με την Επίβλεψη από την πλευρά του Δήμου Κω.
Το Πρωτόκολλο Επικοινωνίας είναι η μεθοδολογία επικοινωνίας, διανομής εγγράφων
και τρόπου μετάδοσης πληροφοριών κάθε είδους, μεταξύ των 2 συμβαλλόμενων μερών.
Και τα 2 μέρη θα πρέπει να ορίσουν εξαρχής τους Υπεύθυνους Διαχείρισης &
Συντονισμού της Σύμβασης που θα αναφέρονται από εδώ και πέρα χάριν συντομίας ως
Υπεύθυνοι δηλ. ο Ανάδοχος τον Εργοδηγό και ο Δήμος Κω την Επίβλεψη. Και τα 2
μέρη θα πρέπει να ενημερώσουν για τα στοιχεία επικοινωνίας των Υπευθύνων τους και
θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ΄ελάχιστο τα εξής: Κινητό τηλέφωνο και e-mail.
Σε συνέχεια της ανάθεσης της σύμβασης και πριν την έναρξη υλοποίηση αυτής, με
ευθύνη της Επίβλεψης θα ορισθεί μια «εναρκτήρια συνάντηση» με συγκεκριμένη
ατζέντα, όπου θα συμμετάσχουν οι Υπεύθυνοι των συμβαλλόμενων μερών και όσοι
άλλοι θεωρούν οι Υπεύθυνοι, ότι πρέπει να ενημερωθούν μέσω αυτής της συνάντησης.
Στην συνάντηση αυτή θα πρέπει να αποσαφηνιστούν όλες οι απορίες που υπάρχουν για
τους όρους και τις απαιτήσεις της σύμβασης, τις διοικητικές-διαχειριστικές διαδικασίες
και τεχνικές εργασίες της σύμβασης και για τους ρόλους και υπευθυνότητες του
προσωπικού των 2 μερών. Η συνάντηση αυτή δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση για να
γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην σύμβαση.
Με την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να ενημερωθεί αναλυτικά, όλο το
προσωπικό των 2 συμβαλλόμενων μερών που θα εμπλακούν στην εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, για τους ρόλους τους και τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν
κάθε φορά.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της
Επίβλεψης που απορρέει από τους όρους της Σύμβασης. Οι εντολές του/των
Επιβλέποντα/ων της Σύμβασης θα δίνονται στον Ανάδοχο εγγράφως ή και προφορικά.
Άρθρο 16ο – Τεχνική επάρκεια & Επαγγελματική αξιοπιστία Ανάδοχου
Προκειμένου να διαπιστωθεί η επαγγελματική αξιοπιστία καθώς και οι τεχνικές
δυνατότητές του ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού, με την
προσφορά του:



Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια
αρχή.
Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε ‘’Διεκπεραίωση
εργασιών σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που
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περιέχουν φθοριούχα υγρά του θερμοκηπίου’’ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2067/2015 ή ισοδύναμο.
Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) –
Σύστημα διαχείρισης με πεδίο εφαρμογής, μεταξύ των άλλων, εργασίες εγκατάστασης
εξοπλισμού ψύξης κλιματισμού που περιέχουν Φθοριούχα υγρά του Θερμοκηπίου ή
ισοδύναμο.
Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της
Ασφάλειας στην Εργασία) – Σύστημα διαχείρισης με πεδίο εφαρμογής, μεταξύ των
άλλων, εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ψύξης κλιματισμού που περιέχουν
Φθοριούχα υγρά του Θερμοκηπίου ή ισοδύναμο.
Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου με την οποία θα δεσμεύεται ότι υπάρχει
δυνατότητα συνεργασίας με τους κατασκευαστικούς οίκους ή αποκλειστικούς
αντιπροσώπους του προς συντήρηση εξοπλισμού.
Κατάσταση επιθεώρησης εργασίας από την οποία θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει στο
μόνιμο προσωπικό του τουλάχιστον:
 Τέσσερις (4) ψυκτικούς, εκ των οποίων ο ένας (1) θα είναι εργοδηγός ψυκτικός, ο
ένας (1) αρχιτεχνίτης ψυκτικός και οι δύο (2) τεχνίτες ψυκτικοί. Ο εργοδηγός
ψυκτικός θα είναι κάτοχος πιστοποιητικού τύπου Ι, σύμφωνα με το ΕΚ 2067/2015,
οι αρχιτεχνίτες και τεχνίτες ψυκτικοί θα έχουν βεβαίωση αναγγελίας σύμφωνα με το
Π.Δ. 1/2013.
έναν (1) τεχνίτη ηλεκτρολόγο με άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας
σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013.
Η κατάσταση επιθεώρησης εργασίας θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες άδειες,
πιστοποιητικά, πτυχία & βεβαιώσεις εμπειρίας για τον εργοδηγό ψυκτικό.
Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τις οποίες θα αποδεικνύεται η πενταετής εμπειρία σε
συντήρηση συστημάτων κλιματισμού.
Πίνακα όπου θα αναφέρονται τουλάχιστον δύο (2) παρόμοια έργα της τελευταίας
πενταετίας. Στον πίνακα θα αναφέρονται :
Ο πελάτης
Ο προϋπολογισμός του έργου
Το όνομα και το τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας (Ο Δήμος Κω επιφυλάσσεται,
εάν το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα
υποβληθούν)
Το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων (αριθμός κλιματιστικών μονάδων που
αφορούν οι συμβάσεις)
Η διάρκεια των συμβάσεων (αρχική και οριστική συμβατική διάρκεια),
Το συμβατικό τίμημα.
Ευκρινή αντίγραφα τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεων εμπειρίας/καλής εκτέλεσης της
τελευταίας πενταετίας, που αφορούν στην συντήρηση και επισκευή βλαβών εξοπλισμού
της παρούσας τεχνικής περιγραφής (να αναγράφεται η χρονική περίοδος ανάληψης και
λήξης του συμβολαίου συντήρησης με ευκρίνεια, καθώς επίσης και το αντικείμενο) με
ευκρινή τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας (σε περίπτωση διασταύρωσης της
γνησιότητας του εγγράφου).
Άρθρο 17ο - Παραδοτέα
Ο Ανάδοχος θα καταθέτει στην Επίβλεψη τον πλήρη κατάλογο των ονομάτων του
προσωπικού που θα ασχοληθεί με τις εργασίες της Σύμβασης. Απαραίτητη είναι η
πλήρης περιγραφή καθηκόντων των εργαζομένων που θα ασχοληθούν με την Σύμβαση.
Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο Ανάδοχος θα αποστείλει επιστολή στην
οποία θα αναφέρει αναλυτικά το ακριβές πρόγραμμα συντηρήσεων το οποίο θα είναι
κατανεμημένο ομοιόμορφα σε δύο (2) χρονικές περιόδους, η 1η περίοδος θα ξεκινάει με
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την υπογραφή της σύμβασης και η 2η περίοδος θα ξεκινάει 6 μήνες μετά την έναρξη της
1ης και θα εγκριθεί από την Επίβλεψη.
Λίστα εξοπλισμού: Ο Ανάδοχος εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης υποχρεούται να παραδώσει επικαιροποιημένη τη λίστα του υπό συντήρηση
εξοπλισμού σε ηλεκτρονική μορφή (xls) και τυχόν παρατηρήσεις – προτάσεις για την
βελτιστοποίηση των συστημάτων αυτών.
Αρχείο ενεργειών: Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης ο Ανάδοχος θα
συμπληρώνει το «Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού»
Παράρτημα ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ1122/19.06.2008) για κάθε
κλιματιστικό σύστημα ανά κτίριο ή Διεύθυνση.
Κάθε φορά που το συνεργείο του αναδόχου επισκέπτεται τον εξοπλισμό θα εκδίδει
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ξεχωριστά για κάθε κλιματιστική συσκευή, όπου θα
καταγράφονται κατ’ελάχιστο, ο εξοπλισμός που συντηρήθηκε (εταιρεία, τύπος, ψυκτική
ισχύς), οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και τυχόν παρατηρήσεις. Το Δελτίο θα
υπογράφεται από τον συντηρητή του Αναδόχου και από την Επίβλεψη.
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει λίστα
με τα αναγκαία ανταλλακτικά που θα χρειαστεί σε πιθανή βλάβη στον εξοπλισμό, όπου
θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του ανταλλακτικού, την κατηγορία του εξοπλισμού
για την οποία θα χρειαστεί και κόστος ανά τιμή μονάδος. Η λίστα θα πρέπει να είναι
ολοκληρωμένη βάση της Τέχνης και της Εμπειρίας και τον εγχειριδίων των
κατασκευαστών. Πέραν της λίστας που θα δοθεί, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
άλλου είδους ανταλλακτικά.
Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών για όλες τις εργασίες συντήρησης ή
τυχόν επισκευής που θα διενεργηθούν σε κάθε εξοπλισμό.
Το Ημερολόγιο Εργασιών.
Άρθρο 18ο – Παραλαβή του Αντικειμένου της σύμβασης- Απόρριψη παραδοτέου
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής, που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων
συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν ότι αναφέρεται στο άρθρο 219 του
Ν.4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Άρθρο 107 Ν.4782/2021 με ισχύ
την 1/6/2021 σύμφωνα με την παρ.3 Άρθρο 142 Ν.4782/2021.
Η απόρριψη του παραδοτέου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα γίνεται όπως
περιγράφεται στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 19ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α.
Άρθρο 20ο – Ενημερωτική Επίσκεψη
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων και
να αποκτήσουν εικόνα του προς συντήρηση εξοπλισμού, δύνανται να επισκεφθούν
κατόπιν ραντεβού επιλεγμένους χώρους των κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κω
τηλ.επικοινωνίας 22423-61546 κος Παπαδόπουλος Γεώργιος, καθημερινώς και κατά τις
ώρες 8:00-14:00.
Άρθρο 21ο – Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η πληρωμή της αξίας της σύμβασης υπηρεσιών θα καταβληθεί στον ανάδοχο (όσον
αφορά το κόστος της προληπτική συντήρηση), σε δύο (2) ισόποσες δόσεις μετά την
παροχή των εργασιών συντήρησης με την προσκόμιση:
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α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος της σύμβασης που αφορά η
πληρωμή,
β) την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών πωλήσεων - τιμολόγιο από τον Ανάδοχο
και
γ) την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα
δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.
Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών χωρίς αντικατάσταση ανταλλακτικού θα
τιμολογούνται κάθε 4 μήνες για τις βλάβες που τεκμηριωμένα αποκαταστάθηκαν στο
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με την προσκόμιση:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος της σύμβασης που αφορά η
πληρωμή,
β) την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών πωλήσεων - τιμολόγιο από τον Ανάδοχο
και
γ) την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα
δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.
Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών όπου απαιτείται ανταλλακτικό θα τιμολογούνται
ξεχωριστά αφού ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 8
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και 5 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ» της παρούσης.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Η πληρωμή του/των τιμολογίου/ων του προμηθευτή, θα γίνει το αργότερο εντός (60)
ημερών από την υποβολή του/των.

Κως, 27-05-2022
Ο Συντάξας:

Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ - ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
α/α

Κατηγορία Εξοπλισμού

Πλήθος Επισκέψεις

1

Split - Διαιρούμενου τύπου τοίχου

296

2

2

Split - Διαιρούμενου τύπου οροφής

2

2

3

Split - Ντουλάπα δαπέδου

9

2

4

Κασέτα Οροφής 4-way

13

2

5

FCU - Δαπέδου εμφανούς τύπου

28

2

6

FCU-Κασέτα Οροφής 4way

27

2

7

VRF-Εσωτερική Τοίχου

20

2

8

VRF-Εσωτερική Οροφής

13

2

9

VRF-Εσωτερική Κασέτα Οροφής

2

2

10 VRF-Μονάδα Καναλάτη (middle static)

2

2

11

VRF Heat Pump

6

2

12

Heat Pump Water Heater

3

2

13

Air to Air Roof Top

4

2

Τιμή / Επίσκεψη

Σύνολο

Γενικό Σύνολο
χωρίς ΦΠΑ(€) A
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ ΩΡΩΝ/τεμ.
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

100

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ

100

ΤΕΧΝΙΤΗΣ

200

ΤΙΜΗ / ΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Γενικό Σύνολο χωρίς
ΦΠΑ(€) B
Γενικό Σύνολο χωρίς
ΦΠΑ(€) A+B
ΦΠΑ 17%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ(€)

Ημερομηνία:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:
(Σφραγίδα - Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
1. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: ΔΗΜΟ ΚΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7- 85300 ΚΩΣ
Ημερομηνία έκδοσης,.............
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….…….
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού
των …………………………………ΕΥΡΏ (………………….. €), υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στον διενεργούμενο διαγωνισμό σας
την ………………………2021 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση της
υπηρεσίας με τίτλο «
», σύμφωνα με την υπ’ αρ. …………………………… Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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2. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: ΔΗΜΟ ΚΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7- 85300 ΚΩΣ

Ημερομηνία έκδοσης,.............

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….…….
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού
των ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών
α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή
εκτέλεση της υπ’ αριθμό ……………………….. σύμβασης με αντικείμενο την «………………….»,
σύμφωνα με την υπ’ αρ………………………..Διακήρυξή σας.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό
πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος
Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα
ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα
Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο
Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση
Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ
νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία
συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από
Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση
προσφορών.

της
του
των
την
των

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών
για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών
Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό
τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του
δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό,
σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για
μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση
τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων,
τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος,
μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της
Αναθέτουσας Αρχής.
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση
από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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