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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Πόλη ΡΟΔΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 85100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR421 

Τηλέφωνο 22410- 35445 

Φαξ 22410-39780 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  periousia@rhodes.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Μανώλης Κανάκας  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.rhodes.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ρόδου, ο οποίος ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Ο.Τ.Α.). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Δημοτικές  Υπηρεσίες. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι 

το Ελληνικό.  

Η παρούσα προμήθεια αφορά το Δήμο Ρόδου.  

 

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 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.rhodes.gr και στο τηλ. 22410-35445. 

 

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  

Α. Η παρούσα σύμβαση   αποτελεί το  έργο ««Προμήθεια αντλιών θερμότητας κλειστού γυμναστηρίου 

Καλλιθέας» και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. 

 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ρόδου.  

 

Β.  Κ.Α 15-7135.0026 του Δήμου 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  προμήθεια εξοπλισμού  με τίτλο « Προμήθεια αντλιών θερμότητας 

κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας» ,  συνολικού ποσού 299.336,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Τα προς προμήθεια προϊόντα κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 42511110-5. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα1: 

Τμήμα 1: «Εκκίνηση και ετήσια συντήρηση συστήματος BMS», εκτιμώμενης αξίας 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

24%. 

Τμήμα 2 : «Προμήθεια αντλιών θερμότητας ψύξης – θέρμανσης κτιρίου» , εκτιμώμενης αξίας 212.000,00 

€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Τμήμα 3: «Προμήθεια fan coil δαπέδου ψύξης – θέρμανσης » , εκτιμώμενης αξίας 6.400,00 € πλέον ΦΠΑ 

24%. 

Τμήμα 4:  «Προμήθεια αντλίας θερμότητας για την θέρμανση  του Ζεστού Νερού Χρήσης » , εκτιμώμενης 

αξίας 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα όπως περιγράφονται και όλα τα είδη του κάθε τμήμα-

τος με τις ανάλογες ποσότητες, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής έκθεσης .  Εφό-

σον η προσφορά δεν πληρεί τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

τότε η συγκεκριμένη προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 241.400,00 ευρώ άνευ φπα ή  
299.336,00 ευρώ με φπα 24%.  

 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 

από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του     Ν. 4412/2016 σε 

συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 

Β΄/23.05.2017). 

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των ΤΕΣΣΆΡΩΝ (4) ΜΗΝΏΝ  

από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Προβλέπεται παράταση ενός μήνα με τη σύμ-
φωνη γνώμη και των δύο πλευρών, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση ποσοτήτων και αξιών της Σύμβα-
σης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗ-

ΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμη-

λότερη τιμή), για όλα τα τμήματα όπως περιγράφονται και όλα τα είδη του κάθε τμήματος με τις ανάλο-

                                                           
1
 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμη-

μάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους βασικο-

ύς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της 

σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 4412/2016. 
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γες ποσότητες, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής έκθεσης . Εφόσον η προσφορά δεν 

πληρεί τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  τότε η συγκεκριμένη προσ-

φορά δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις: 

 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. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-

σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13
ης

 Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείρι-

ση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ-

πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοι-

πές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Ο-

δηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

 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 πρά-

ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύ-

γεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

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

 του π.δ. 39/2017 (Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέ-

τασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνι-

κές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-

βάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 Της απόφασης 4114/30-11-2011 του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Β’ 3159/2011) 

«Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει., 

 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξια-

κής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], 

 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 φορολο-

γικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν ανα-

φέρονται ρητά παραπάνω. 

       Το Άρθρο 185 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄/23-12-2020), με το οποίο τροποποιείτε το άρ-

θρο 379 του Ν. 4412/2016 

 Το προϋπολογισμό του Δήμου για το 2020 και το 2021 

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ με αρ. 20REQ006999961 2020 07 09 στο ΚΗΜΔΗΣ 

 Το ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ με αρ. 20REQ007052345 2020 07 20 στο ΚΗΜΔΗΣ 

 Την ΚΥΑ 2/82452/0020/12-11-2008 που αφορά τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 

 Την με αρ. 539/3-2-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Δ.Α ΩΦΞ5Ω1Ρ-ΣΙΨ 

 της αριθμ. 993/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου που εγκρίνει τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους όρους της Διακήρυξης, 

 την απόφαση 2093/2020 του Δημάρχου πέρι μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  05/05/2021 και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την  02/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης α-

πεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: 

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

κό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφ’ορμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 108397 

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

4412/2016: 

α) στις ημερήσιες εφημερίδες ΡΟΔΙΑΚΗ και  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 

β) στην εβδομαδιαία εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 

3861/2010. 

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρ-

χής, στη διεύθυνση (URL) :   www.rhodes.gr  στην διαδρομή : Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ► Διακήρυξη 

ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, της προμήθειας με 

τίτλο « Προμήθεια αντλιών θερμότητας κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας». 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανά-

δοχο, σύμφωνα με το αρθρ. 1 παρ. 3 και με το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το 

αρθρ. 46 του Ν.  3801/2009 (ΦΕΚ 163
Α
) και με το άρθρο 5 παρ. 2 της απόφασης με αρ. 11389/1993 

(Β΄185) του Υπουργού Εσωτερικών. 

Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την Αναθέ-

τουσα Αρχή. 

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 ερ-

γατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσε-

ις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθε-

σης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και 
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχο-

υν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ.πρωτ. 2/12956 και αρ. απόφασης  791/2020 προκήρυξη σύμβασης όπως αυτή έχει δη-

μοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

2. η παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγ-

γραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

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

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

4. Το σχεδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρ-

μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του Συστή-

ματος κατά περίπτωση, με: 

 την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία», 

 την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», 

 την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους: 

 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

 «Οικονομική Προσφορά» 

 «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». 

Γενικά, η υποβολή των αποφάσεων, πρακτικών, γνωμοδοτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις 

της Αναθέτουσας  Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικο-

νομικών φορέων και Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του Συστήματος. 

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστο-

ιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν α-

πόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος.  

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτι-

κού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 
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 Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 

σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 

προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 

προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την 

ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χο-

ρηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι 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 μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών, κα-

τόπιν απόφασης της Οικονομιής Επιτροπής μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

Επίσης, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, και εφόσον  η αδυναμία 

αυτή πιστοποιείται από την αρμόδια Δ/νση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η Αναθέτουσα Αρχή, με αιτιολογημένη 

απόφασή της,  λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση του ελαχίστου διαστήματος για την 

υποβολή των προσφορών, κυρίως με μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών και με σχετική δημοσίευσή της, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος κατά το 

οποίο υφίσταται η τεχνική δυσλειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνο-

δεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δι-

καιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρα-

σή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συν-

θήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 

στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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

νονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 (εγγύηση συμμετοχής) και 4.1. (εγγύηση καλής εκτέλε-

σης) εκδίδονται από πιστωτικά 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) -  βλ. άρθρο 15 Ν. 

4541/2018  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-

ρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπο-

ρούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού πο-

σού. Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 

την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής 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 συστά-
σεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων”), το δε Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι αυτό που φέρει την ευθύνη για την έκδοσή το-
υς.  Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθη-

κών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κα-

τάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοι-

χεία 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 ειδοπο-

ίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σημειώνεται ότι, οι όροι : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο εκδότης παραιτείται    

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απρο-

φασίστως, χρόνος ισχύος κ.λ.π δεν αφορούν  τις εγγυοδοτικές  παρακαταθήκες. (Περίπτωση Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων). 



 

 

 

14 

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

σει την εγκυρότητά τους. 

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 πρό-

σωπα 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 σύμ-

βαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένω-

ση 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 συμβάσε-

ων. 

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαι-

τείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς, αλλά απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

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

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα κα-

λύπτει το δύο  (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α.  για το σύνολο της προμήθειας  

και συγκεκριμένα  το ποσό των 4.828,00 €.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι 31/12/2021, άλλως  η προσφορά 

απορρίπτεται.  Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 

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

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκ-

τέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμε-

να στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρ-

κεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3, έως 2.2.8, 

δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαί-

ρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

κός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρό-

σωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 

από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθο-

υς λόγους, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016:  

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 εγ-

κλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβου-

λίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμ-

φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορί-

ζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-

ου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συσ-

τήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρο-

μοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλη-

τη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους δι-

αχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Δι-

ευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικη-

τικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφο-

ρά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

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

(άρθρο 73 παρ. 10 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017). 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ότι ο οικονομικός φορέας  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικασ-

τική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

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

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

Σύμφωνα με το άρθρο  73 παράγραφος 2
Α 

  του 4412/16, αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλλη-

νας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις 

των περ. α � και β � της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσ-

μες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο 

οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου ΕγγράφουΣύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οπο-

ίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φό-

ρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσε-

ις του. Οι περ. α � και β � της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υ-

παγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 

δεσμευτικού διακανονισμού.» 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγ-

κτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χα-

ρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργη-

θέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώ-

ματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη ερ-
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γασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυ-

ρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση ο οικονομικός φορέας  δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την πα-

ράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προ-

θεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 

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

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

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

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτι-

κού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποια-

δήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξε-

ις 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 διατά-

ξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συ-

νήψε 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 φο-

ρέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτη-

σης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγού-

μενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτο-

ύνται 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 απαι-

τούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.7.2 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 πλεονέκτη-

μα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
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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 επαγ-

γελματικό 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 του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση 

ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.3.5.  

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.  

 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγρά-

φους 2.2.3.1, 2.2.3.2. περιπτ. γ΄ και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκ-

λείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορε-

ίς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήμα-

τος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες δια-

τάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβα-

σης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο 

του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προη-

γούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρού-

σας διακήρυξης. 

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 εγκα-

τάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρ-

τήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
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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 επαγ-

γελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

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

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας διακήρυξης. 

Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και θα 

προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά 

την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2  της παρούσας Διακήρυξης. 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να καλύπτουν τα ακόλουθα: 

 Πιστοποιητικό πιστοληπτικής ικανότητας ύψους 20% της καθαρής αξίας  του Π/Υ της μελέτης από 

Τραπεζικό Ίδρυμα. 

 Μέσος ετήσιος συνολικός (γενικός)  κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του έτους 

διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσος με το 50% της εκτιμώμενης αξίας της 

παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ  

 Υπεύθυνη Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που 

αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης για τις τρείς (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις. 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών συνολικά για όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον του 30% του 

προϋπολογισμού της υπό ανάθεση προμήθειας - ομάδας για την οποία καταθέτει προσφορά. 

 Σε περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια 

χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, για όλες τις εργασίες 

εγκατάστασης των υπό προμήθεια υλικών. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (3 έτη) 

με λεπτομερή αναφορά στα στοιχεία της κάθε σύμβασης (ποσό , ημερομηνία, παραλήπτης). 

 Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα για το Τεχνικό Προσωπικό που απασχολεί και ανήκει απευ-

θείας σε αυτόν, καθώς και των υπευθύνων για τον έλεγχο ποιότητας των αντίστοιχων προμηθει-

ών και εργασιών. 

 Περιγραφή του Τεχνικού Εξοπλισμού και των Μέτρων που λαμβάνει ο συμμετέχοντας για την ε-

ξασφάλιση της ποιότητας σε ανάλογες προμήθειες. 
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 Αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των συστημάτων ανίχνευσης που 

θα εφαρμόσει ο συμμετέχοντας εφόσον επιλεγεί ως ανάδοχος. 

 Αναφορά του συμμετέχοντα στα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα λάβει κατά την εκτέ-

λεση της σύμβασης. 

 Δήλωση στην οποία να αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του προμηθευτή 

τα τελευταία τρία (3) χρόνια. 

 Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα , τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο 

προμηθευτής για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα υπάρξει καμία υπεργολαβία στο σύνολο της σύμβασης.  

 Πιστοποιητικά ποιότητας και φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών όλων των υπό προμήθεια υλι-

κών. Τα πιστοποιητικά ποιότητας θα έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσί-

ες ελέγχου ποιότητας και τήρησης των σχετικών προτύπων. 

 Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα πρέπει να επισκεφτεί τo Κλειστό Γυμναστήριο  και να 

λάβει γνώση τις ιδιαιτερότητες του χώρου και της εγκατάστασης του εξοπλισμού. Αυτό θα γίνει 

μέσω του συστημάτος του ΕΣΗΔΗΣ στην επικοινωνία μεσω της οποίας θα αιτηθεί το πότε θέλει να 

επισκεφτεί το τo Κλειστό Γυμναστήριο, ο Δήμος θα του αποστείλει απάντηση ότι συμφωνεί και 

αφού το επισκεφτεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα του αποστείλει βεβαίωση την οποία θα 

αναρτήσει στη τεχνική του προσφορά   

 

 

Επίσης επί ποινή αποκλεισμού σε αυτή τη προμήθεια θα είναι τα εξής : 

1. Κάθε διαφοροποίηση των προσφερόμενων σε σχέση με τις ελάχιστες προδιαγ-

ραφές  που περιγράφονται στο σχετικό ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ αποτελεί αυτόματα και λόγο αποκλεισμού τους. Εφόσον οι δι-

αφορές κριθούν επουσιώδεις τότε και μόνο η Επιτροπή αξιολόγησης ή παραλα-

βής μπορεί να προχωρήσει αποδεχόμενη τη σχετική προσφορά. 

2. Η μη παράδοση όλων των τεχνικών φυλλαδίων για κάθε ένα ξεχωριστά μηχά-

νημα το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη προμήθεια στην αρμόδια επιτροπή αξιο-

λόγησης ή παραλαβής 

3. Η άρνηση κάποιου συμμετέχοντα να παραδώσει πρόσθετα στοιχεία για οποιο-

δήποτε είδος της υπό εκτέλεση προμήθειας, ώστε να ελεγχθεί από την αρμόδια 

επιτροπή αξιολόγησης ή παραλαβής ή Οικονομική Επιτροπή.   

4. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να εισηγηθεί για τον αποκλεισμό ή όχι κά-

ποιων προσφορών από τη συνέχεια του διαγωνισμού εφόσον τα υλοποιημένα 

έργα του προσφέροντα κατά την τελευταία τριετία (3) δεν έχουν συνάφεια με 

το αντικείμενο των υλικών και εργασιών της παρούσας προμήθειας. 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης2  

 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώ-

νονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ΕΝ και ISO όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα 1 της 

παρούσας στην τεχνική έκθεση. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά για 

τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

επάρκειας (παρ. 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς (άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016).   Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι 

θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

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

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

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

εκτέλεση της σύμβασης. 

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

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.  

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 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 

και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμ-

μετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II το οποίο αποτελεί ενη-

μερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.   

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Παραρτήματος 1.  Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://espdint.eprocurement.gov.gr/    προσφέρεται η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

                                                           
2
 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 

4412/2016). 
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευ-

θυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απο-

φάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι 

δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (άρθρο 

79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017) ως  προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3  της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώ-

πων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώ-

πησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται 

στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογ-

ράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια 

του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017. 

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 αρ-

μοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύνα-

ψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. (άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο 

προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017). 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Έντυπο Ενιαίο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Επισήμανση:  

●  Επισημαίνεται ότι στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβάλλονται τα 

αποδεικτικά μέσα όπως απαιτούνται από το άρθρο 2.2.9.2 τα οποία αφορούν ιδίως στα δικαιολογητικά 

του άρθρου 2.2.9.2 παρ. Β.1., περ. α της παρούσης:   

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, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφο-

ρά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται 

χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους 

ΙΙ και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στη-

ρίζεται. 

Δεδομένου ότι η στήριξη παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας στα κριτήρια,  

το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,  συνυπο-

βάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του φακέλου (φυσικού ή ηλεκτρονικού) «Δι-

καιολογητικά Συμμετοχής». 

Το/α χωριστό/ά ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον νόμι-

μο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016.  

 

Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν. 
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Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται σε μία ή περισσότερες 

ικανότητες του υπεργολάβου του τρίτου, τότε υποχρεωτικά υποβάλλει χωριστό ΕΕΕΣ αυτού, ανεξάρτητα 
από το ποσοστό της υπεργολαβίας και το συμπληρώνει σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην Ενότητα 

Γ «Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων» 

 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 

(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά ΕΕΕΣ, όπου παρατί-

θενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους II και σύμφωνα με 

το Μέρος ΙΙI του ΕΕΕΣ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρί-

ζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

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

περίπτωση (των παρ. 2.2.5 και 2.2.6.)  

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζε-

ται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι α-

ποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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 συνα-

φείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέ-

λος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχεί-

ρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσ-

βαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

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

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

τες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλεί-

ψει 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 υποβoλή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντι-

κού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώ-

πησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 

2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του.   Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου, ψηφιακά 

υπογεγραμμένη, στην οποία αναφέρονται οι οργανισμοί κύριας και επικουρικής  ασφάλισης στους ο-

ποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορο-

λογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φο-

ρείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 

υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με 

τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, 

στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφο-

ρών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδι-

κασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστο-

ποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκα-

θάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 

φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέ-

σεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων3. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμμα-

τισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδο-

θεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
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της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικο-

ύ, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δή-

λωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγ-

γραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφο-

υς 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 πισ-

τοποιητικα 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 δικαστι-

κής 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 αναφέρε-

ται 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. 

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

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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκ-

δοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

γελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμ-

πορικού 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 πιστο-

ποιείται 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 βε-

βαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλω-

ση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδι-

ου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημέ-

νος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 

για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
4
 

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

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφό-
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σον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα 

με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3  Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικο-

νομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (2017-2018-2019) 

(α. σε περίπτωση Κεφαλαιουχικών Εταιριών (ΑΕ, ΠΕΠ, ΙΚΕ) στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και β. σε πε-

ρίπτωση προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ), φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων εκκαθαριστικά 

σημειώματα – Αποδεικτικό Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος 

του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι 

ίσο ή μεγαλύτερο του 50% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση προμήθειας. 

 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές 

δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί, προκειμένου να αποδειχθεί η πληρότητα όπως ορίζεται στην παράγ-

ραφο 2.2.5. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητι-

κά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 

κατάλληλο έγγραφο.  Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τονο οικονομικό φορέα εγγράφου για 

την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 

(άρθρο 80 παρ. 4 εδ. 4 του ν. 4412/2016). 

Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα. 

 

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

προσκομίζουν : 

 τη βεβαίωση του Δήμου ότι επισκεφτήκαν την αίθουσα του  Δημοτικού Συμβουλίου και 

ότι ελάβε γνώση τις ιδιαιτερότητες της αίθουσας και της εγκατάστασης του εξοπλισμού. 

 Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για φορείς του Δημοσίου και τιμολόγια ή οποιοδήποτε απο-

δεικτικό για τον ιδιωτικό τομέα. 

 Κατάλογο μετο τεχνικό προσωπικό που θα διαθέσουν κατά την υλοποίηση της σύμβα-

σης. 

Β.5. Δεν εφαρμόζεται διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 

 

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

μικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μετα-

βολές 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.  Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προ-

κύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 

εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά πε-

ρίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 

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

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

τάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπρο-

σώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπρο-

σώπηση 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 με-

λών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργα-

νισμό 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 πιστο-

ποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφο-

ρά 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 υποχ-

ρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

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 ει-

δικότερα 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 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρο-

υς, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

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

ιστικά βάσει τιμής .  

Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.   

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους 

στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης μέσω του Συστήματος με 

τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης,  για το σύνολο των τμημάτων.   

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρο-

νικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νο-

μίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 

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

σης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η πα-

ρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερό-

μενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/2017 «Τεχ-

νικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-

σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

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

ριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από 

εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίη-

σης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ 

και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/2017 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της 

ίδιας Υ.Α.  

 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαι-

ολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλ-

λά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευ-

σής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δη-

μοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υ-

πογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογρα-
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φής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προη-

γούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβο-

λής των προσφορών.   

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστή-

ματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

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

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο πε-

ριλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 15 παρ. 1.2 

της υπ΄αριθμ. 56902/215/2017 ΥΑ και στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετι-

κή δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 

την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

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

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχε-

τικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη πε-

ρίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρο-

νικό αρχείο pdf.   

Επίσης, ο οικονομικός φορέας πρέπει να επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονι-

κά αρχεία των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και της οικονομικής προσφοράς, στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος, που αναφέρονται στην παρ. 2.4.3. και 2.4.4.  

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

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 
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ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την 

επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για 

τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπό)φάκελο όλα τα στοιχεία της 

προσφοράς του σε μορφή αρχείου .pdf 

Στη συνέχεια, παράγει από το σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς 

Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου .pdf), τα οποία 

υπογράφονται ηλεκτρονικά και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπό)φακέλους της προσφοράς από 

τον οικονομικό φορέα. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Ειδικά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4.3 και 2.4.4 της παρούσας 

υποβάλλονται στους (υπο)φακέλους με ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»,  ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον 

έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, χωρίς 

να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  

Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς, το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 

επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία  και εφόσον 

οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς, η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα.  

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με 

σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος 

να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά). 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, 

(Τμήμα Διοίκησης (Πρωτόκολλο), Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ 85100, Ρόδος)  σε έντυπη μορφή και σε 
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σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 

σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας 

Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 

και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 

όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Ο σφραγισμένος φάκελος  με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς θα συνοδεύεται με διαβιβαστικό 

έγγραφο, το οποίο κατατίθεται από τον προσφέροντα στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας  με τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

i. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (Ονομ/μο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου, 

fax, e-mail) 

ii. Τα στοιχεία του Παραλήπτη: Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικών, Δήμος Ρόδου, Καποδιστρίου 3-

5, Τ.Κ. 85100 

iii. Την ένδειξη: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Προμή-

θεια αντλιών θερμότητας κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας» . 

 ( αρ. διακήρ. 2/12956 ή ΑΡ. ΑΠΟΦ. 791» 
iv. Την ένδειξη: 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/05/2021 ΩΡΑ: 15:00μ.μ.   

 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικα-

σία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθε-

ί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα V).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ακολουθώντας τις οδηγίες  που βρίσκονται αναρτημένες στον ως άνω 

διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_47

03_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D34866246364

03629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]    

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικο-

νομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 

και 2.2.2 αντίστοιχα. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργα-

σίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις 

εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενώσεις οικονμικών φορέων που θα ποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικο-

νομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συμπληρώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας 

διακήρυξης. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

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

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και συμπλήρωση του  πίνακα συμμόρφωσης του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας 

Διακήρυξης και αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβληθεί ως εξής:  
 

α) Η ειδική ηλεκτρονική φόρμα της Τεχνικής Προσφοράς του συστήματος, η οποία συντάσσεται συμ-

πληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκ-

τρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονι-

κά αρχεία.  

β) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνονται τα εργοστάσια κατασκευής, και 

η επωνυμία των προς προμήθεια ειδών για όλα τα τμήματα. 

 

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

προσφορών 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3 της παρούσας 

κριτήριο ανάθεσης, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος με την 
προσφερόμενη τιμή των προς προμήθεια ειδών σε ευρώ.  

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική η-

λεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρ-

χείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέ-

ρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρο ΟΓΑ 20%. 

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά και παράδοση των ειδών στους τόπους 

παράδοσης που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

Υπέρβαση στην ενδεικτική τιμή μονάδας είναι επιτρεπτή χωρίς ωστόσο να επιτρέπεται υπέρβαση στο 

σύνολο του προυπολογισμού ανα Ομάδα συμμετοχής. 

 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ\ξης συ-

νεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές καθώς και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαρά-

δεκτες. 

• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ) μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα πραγ-

ματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  

 

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αρχή μπορεί να καλεί μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ τους προσφέροντες να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα έγγραφα που έ-

χουν υποβάλλει. Διευκρινίσεις δίδονται μονάχα όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή,  διαφορετικά 

δεν λαμβάνονται υπόψιν. 

Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗ-

ΔΗΣ, εφόσον ζητηθούν, σε προθεσμία που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή και η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) μέρες. 

 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών όλων των ομά-

δων. 

Τιμές 

Η τιμή των προς προμήθεια υλικών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής, θα υπολογίζεται αυ-

τόματα από το Σύστημα.  

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 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της κάθε ο-

μάδας  που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αρχή στο άρθρο 1.3 της παρούσας Διακήρυξης. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  έως 30/11/2021 , προσμετρούμενες από την επόμενη της κατα-
ληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής τους.  
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
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 
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τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' α-

νώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτε-

λέσματα 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 πα-

ράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν 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 εξυπηρε-

τεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι . 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

ρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

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

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

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

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

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας.  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλή-

ρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμέ-

νης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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 μέ-

λη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώ-

σεων,  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

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

σης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

σας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 

το άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. 56902/215 Υ.Α. ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την 12/05/2021 και ώρα   μετά δηλαδή  την τέταρτη εργάσιμη μέρα  από την καταληκτική ημερομη-

νία υποβολής των προσφορών. Την ίδια ημέρα θα αποσφραγισθούν και οι φάκελοι που προσκο-

μίσθηκαν από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίοι περιέχουν τα έντυπα στοι-

χεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσης.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιο-

λογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Η δυνατότητα ενεργοποιείται 

μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες της προσφοράς και επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως 

καταρχάς υποβληθέντων στοιχείων και όχι την αναπλήρωση της έλλειψης τέτοιων ή την τροποποίησης 

του περιεχομένου της προσφοράς, ώστε να συμφωνεί με όρους της Διακήρυξης. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄ 

Πράξη 123/2017). 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμε-

νων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσ-

φορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνε-

ται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
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προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και του πίνακα 

συμμόρφωσης και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσε-

ται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επι-

κοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερο-

μηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 

προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσ-

φερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμ-

φωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτι-

ολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρι-

νού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

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

υσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινο-

ποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, τα αποτε-

λέσματα της οποίας ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα απο-

τελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Ο-

ικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λει-

τουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακ-

τικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

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

3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προ-

σωρινού αναδόχου 

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

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών   από την κοινοποίηση της 

σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
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δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτι-

κά 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 - 2.2.7  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τρι-

ών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(Α’ 94).  Οι σφραγισμένοι φάκελοι συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο που κατατίθεταις το πρωτό-

κολλο της υπηρεσίας (Τμήμα Διοίκησης, Πλ. Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος), με τα ακόλουθα στοιχεία  

i. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (Ονομ/μο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου, 

fax, e-mail) 

ii. Τα στοιχεία του Παραλήπτη: Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικών, Δήμος Ρόδου, Καποδιστρίου 3-

5, Τ.Κ. 85100 

iii. Την ένδειξη: 

 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟ-

ΧΩΝ ΓΙΑ «Προμήθεια αντλιών θερμότητας κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας» , ( αρ. διακήρ.  » 

iv. Την ένδειξη: 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 05/05/2021 

 Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 

οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογη-

τικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

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

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της άνωτέρω προθεσμίας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγρα-

φα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορή-

γηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές  

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαι-

ολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 

κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμέ-

νων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθη-

καν.  

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύ-

ηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

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

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού), 2.2.4 έως 2.2.7  της 

παρούσας. 

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

ποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για 

τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσ-

κόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της α-

ναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής σύμ-

φωνα με τις παραγράφους 2.2.4  και 2.2.5 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 κατά τα ορι-

ζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 

τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά πο-

σοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 

50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθορι-

ζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων , ο/οι οικο-

νομικός/οι  φορέας/είς υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποδεικ-

νύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν 

τα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της 

παραγράφου 2.2.5 της παρούσας. 

 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυ-

ρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Η ανωτέρω απόφαση, με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, κοινοποιείται, μέσω της λειτουργικότητας  

«Επικοινωνία» του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο 3.3 της παρούσας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά,  εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτε-

λέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 
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α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, πα-

ρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπ-

τωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 

με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 

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

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από την Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

604/24.04.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄770), 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  . Η υπεύθυνη δή-

λωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη 

σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 

ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέ-

τουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αί-

τημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιή-

θηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμ-

φέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 362 του ν. 

4412/2016 στο άρθρο 19 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικασ-

τική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable 

Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
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ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 

της Υ.Α. 56902/215/2017. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύ-

γοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 

1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215/2017 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυ-

γής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτου-

σα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  Κατά 

τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασί-

ας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 

του π.δ. 39/2017.  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με α-

πόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέ-

τασης της προσφυγής σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγ-

ξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. Σε 

περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομ-

νήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής 

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

την ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/04.05.2017. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βο-

ηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 

και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθη-

μάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα 
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βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 

απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέ-

τουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστο-

λής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.  Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συ-

ναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

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 οποιοδή-

ποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 

μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή 

της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματι-

κή εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των προμηθειών που παραδόθηκαν και μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών σύμφωνα με το αντικείμενο της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκ-

πρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρή-

σεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, των οποίων 

ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. 

Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλον-

τικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαι-

ώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, ε-

πιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογρα-
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φή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 

11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η 

τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγ-

γεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελί-

δα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί 

προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού 

ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις 

συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ.β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγεί-

λει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που α-

ναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικα-

σία 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 Δικασ-

τηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.6 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.  

β) παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.  

γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκ-

πτώσεις 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και απο-

δεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη.  
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ και θα πραγματοποιείται με την καταβολή του 100% της 

αξίας των τιμολογίων που  θα εκδίδονται για κάθε τμηματική παράδοση των ειδών που θα πραγματο-

ποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σύμβαση. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται εντός 60 ημερών από την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσί-

ες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Συγκεκριμένα, για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνατι κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με 

το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τα Τιμολόγια του προμηθευτή για κάθε κωδικό πράξης εις τριπλούν. 

δ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει άρθρο 375 παρ. 7 Ν 4412/2016) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχι-

κής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 

την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον 

τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρ-

χικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-

γών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14-03-2017 ΦΕΚ Β΄969). 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 % (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β΄). 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισο-

δήματος αξίας 4%  για αγαθά επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 - ΦΕΚ 

167/23.07.2013 τεύχος Α΄). 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και 

φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Προ-
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κήρυξης καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται με τις 

νέες διατάξεις. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που α-

πορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου ορ-

γάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016, την παράγραφο 6 και το Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής που εκτελεί 

τη σύμβαση 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του α-

ποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επι-

βάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  Το πα-

ραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που πα-

ραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικα-

τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδί-

ου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια 

των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρ-

τωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπ-

τωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο 

ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της έ-

νωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

 Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυ-

ρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Πα-
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ρακολούθηση της 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 κοινοπο-

ίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει 

τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστε-

ρα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 

221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεω-

ρείται 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 εμπρόθεσ-

μα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 

οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 

στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 

Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 

παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητι-

κό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδι-

κασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 

Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαι-

νόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμ-

βασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λό-

γω 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 μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών και για τυχόν καταστροφή ή φθορά αυτών μέχρι την 

οριστική παραλαβή τους, θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Τα είδη θα παραδίδονται συσκε-

υασμένα µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 

αιτία κατά την εκτέλεση του έργου της προμήθειας.  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου 

προμηθευτή ή τρίτων. 

Η παράδοση των ειδών θα συνοδεύεται από το σχετικό παραστατικό, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναγ-

ράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ανάθεσης ή της σύμβασης. 

 

6.1.3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανω-

τέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη πα-

ράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

 

6.1.4. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκ-

πτωτος. 

 

6.1.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδο-

χής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερο-

μηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίσ-

τηκε. 
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6.2  Διάρκεια σύμβασης 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 

από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του     Ν. 4412/2016 σε 

συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 

Β΄/23.05.2017). 

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών  

από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Προβλέπεται παράταση ενός μήνα με τη σύμ-
φωνη γνώμη και των δύο πλευρών, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση ποσοτήτων και αξιών της Σύμβα-
σης. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκρο-

τούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/165  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 

 Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - 

οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις - απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες -  δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που 

περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.3.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα σε καθοριζόμενους χρόνους κατόπιν υποδείξεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

                                                           
5
 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτεί-

ται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. 

Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακ-

ροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 

προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προ-

σήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λή-

ψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου 

μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των προϊόντων, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αν-

τικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπόρθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης σύμφωνα με το ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυ-

ρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται 

να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε α-

νάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
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6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκρι-

μένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου 

αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκ-

πτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

 

                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

 



 

 

 

51 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

 

ΤΕΧΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 



 

 

 

52 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην προμήθεια εξοπλισμού με τίτλο  

«Προμήθεια αντλιών θερμότητας κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας» .  

Όλες οι εγκαταστάσεις του κτιρίου έχουν μελετηθεί και θα κατασκευασθούν με γνώμο-

να: 

 Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση αυτών που χρησιμοποιούν τους χώρους. 

 Την μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με το χαμηλό κατά το δυνατόν αρχικό κόστος. 

 Την αξιοπιστία 

 Την ελαστικότητα διατάξεως των μηχανημάτων και την ευκολία διελεύσεως των δικτύων προς 

ευχερή συντήρηση. 

 Την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας με κατάλληλο σχεδιασμό των συστημάτων. 

 Την δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας ορισμένων τμημάτων του συγκροτήματος. 

 

1.2 Αντικείμενο της Τεχνικής Περιγραφής των Η/Μ εγκαταστάσεων  

Το αντικείμενο της παρούσας περιγραφής περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Εκκίνηση και συμβόλαιο ετήσιας συντήρησης συστήματος BMS του κτιρίου 

 Προμήθεια δύο Αντλιών Θερμότητας για την Ψύξη – Θέρμανση του κτιρίου 

 Προμήθεια Fan Coil δαπέδου 

 Προμήθεια Αντλίας Θερμότητας για την θέρμανση του Ζεστού Νερού Χρήσης 

 

1.3 Ισχύοντες Κανονισμοί 

Θέρμανση – Κλιματισμός - Αερισμός 

Οι εγκαταστάσεις Κλιματισμού - Αερισμού θα κατασκευασθούν σύμφωνα με: 

 Τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς (Γ.Ο.Κ., ΤΟΤΕΕ). 

 Τους Διεθνείς Κανονισμούς ASHRAE, DIN, IEC εκτός εάν καλύπτονται από τους παραπάνω 

Ελληνικούς Κανονισμούς. 

 Τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση των διαφόρων συσκευών, μηχανημάτων και 

οργάνων. 
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 Η αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 14511 - 3 και πιστοποιημέ-

νη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurovent.  Τα μηχανήματα  χωρίς πιστοποίηση 

Eurovent θα αποκλείονται. 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τελικά σχέδια της μελέτης εφαρμογής  από τον κύριο του 

έργου που θα εγκριθούν και τις οδηγίες που θα δοθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό, επί τό-

που του έργου. 

 Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας εργασία, που να ανταποκ-

ρίνεται στα ΕΝ πρότυπα και τεχνολογίες για παρόμοια κτίρια. 

 

1.4 Δυνατότητα Επεμβάσεων για Έλεγχο, Συντήρηση και Γενικότερες Επεμβάσεις 

στις Διελεύσεις  

 

Ελεγχος – Ασφάλεια 

 

 Οπως ήδη έχει επισημανθεί ο έλεγχος των εγκαταστάσεων θα είναι αποτελεσματικός λόγω της 

απλότητας και της επισκεψιμότητας  των δικτύων. Επί πλέον η συνεχή παρακολούθηση μέσω 

του BMS καθιστά προβλέψιμα και κατασκευαστικά άμεσα την οποιαδήποτε «βλάβη». 

 Παράλληλα όμως οι εγκαταστάσεις θα είναι προσιτές μόνο στους συντηρητές και υπεύθυνους 

λειτουργίας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια προσωπικού αλλά και των ίδιων των εγκαταστά-

σεων . 

 Ακόμα και σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, η λειτουργία των συστημάτων 

ασφαλείας και πανικού θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των ατόμων ακόμα και αν απαιτηθεί απο-

μάκρυνση. 

Συντήρηση 

 Συμβόλαια συντήρησης με εταιρείες προμηθειών ενδεχομένως θα απαιτηθούν για τα Ψυκτικά 

συγκροτήματα, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη τον ηλεκτρονικό και ανάλογο  εξοπλισμό (κυρίως 

των ασθενών ρευμάτων). 
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2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1 Γενικά 

Στο κτίριο έχει εγκατασταθεί κεντρικό σύστημα ελέγχου των ηλεκτρομηχανολο-

γικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων . Αυτό έχει τη δυνατότητα να δίνει σε χώρο που βρίσκεται 

στο control room (Ισόγειο) κάθε στιγμή πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας  

των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου . Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα επέμβασης σε 

διακεκριμένες λειτουργίες των εγκαταστάσεων, όταν αυτό είναι επιθυμητό . 

Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι ο έλεγχος του υφιστάμενου συσ-

τήματος ελέγχου, η αντικατάσταση τυχόν χαλασμένων αισθητηρίων, βανών και ηλεκ-

τρολογικών εγκαταστάσεων. 

 

2.2 Διάταξη και λειτουργία 

Το κεντρικό σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει τα επί μέρους αισθητήρια, τις καλω-

διώσεις διασύνδεσης τα «περιφερειακά» συστήματα «ενίσχυσης» και την κεντρική  

κονσόλα ελέγχου και χειρισμών . 

Τα αισθητήρια είναι τοποθετημένα σε κατάλληλες θέσεις των εγκαταστάσεων 

που ελέγχει το σύστημα ελέγχου, ώστε στην κεντρική κονσόλα να φαίνεται κάθε στιγ-

μή, η κατάσταση λειτουργίας οποιασδήποτε Η/Μ εγκατάστασης . ‘Ετσι, αισθητήρια έχο-

υν τοποθετηθεί σε όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπως εγκαταστάσεις κεντρι-

κής θέρμανσης και κλιματισμού, αερισμού – εξαερισμού, υδραυλικές εγκαταστάσεις, 

εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού και κίνησης (τηλε-

χειρισμός φωτισμού), εγκαταστάσεις πυροπροστασίας.  

 

2.3 Περιγραφή συστήματος 

Το κεντρικό σύστημα ελέγχου εγκαταστάσεων (ΚΣΕ) έχει σκοπό την επιτήρηση 

και τον αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του 

κτιρίου ώστε να είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση, η απρόσκοπτη λειτουργία, η ρύθμιση 

παραμέτρων, η ανάλυση δεδομένων, και η ενεργειακή διαχείριση όλων των εγκαταστά-

σεων από ένα χώρο ελέγχου . 

Το κεντρικό σύστημα ελέγχου είναι ένα σύστημα που βασίζεται στην αποκεν-

τρωμένη επεξεργασία και νοημοσύνη των απομακρυσμένων κέντρων ελέγχου που έχο-

υν πλήρη αυτονομία από πλευράς προγραμμάτων και μνήμης αλλά και στην  δυνατότη-
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τα κεντρικής συλλογής πληροφορίων σε μια μορφή φιλική για τον χειριστή από ένα 

προσωπικό υπολογιστή και τα περιφερειακά του . 

Τα απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου (ΑΚΕ) που συγκροτούν όλο το σύστημα 

βρίσκονται σε διάφορα σημεία του κτιρίου και συνδέονται μεταξύ τους σε ένα δίκτυο 

μέσω ενός καλωδίου που μεταφέρει σειριακά τις πληροφορίες . 

Ο χώρος από όπου γίνεται η κεντρική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων έχει 

προβλεφθεί στο control room του Ισογείου. 

Οι εγκαταστάσεις που ελέγχονται και επιτηρούνται  από το κεντρικό σύστημα ελέγχου εί-

ναι: 

- εγκαταστάσεις κλιματισμού – θέρμανσης – αερισμού 

- υδραυλικές εγκαταστάσεις (ύδρευση – αποχέτευση – πυρόσβεση)  

- εγκατάσταση ανελκυστήρων 

- τηλεχειρισμός φωτισμού 

- εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων 

Επί πλέον από το control room που βρίσκεται ο κεντρικός σταθμός ελέγχου είναι δυνα-

τόν να εποπτεύονται και άλλα συστήματα όπως : 

- εγκατάσταση αναγγελίας πυρκαϊάς και πυρόσβεσης 

Η επικοινωνία των ΑΚΕ μεταξύ των γίνεται μέσα στο δίκτυο LAN το οποίο έχει τη δυνα-

τότητα να φθάσει έως τα 1000 μέτρα . Η μετάδοση των δεδομένων θα είναι σειριακή με ταχύτη-

τα 1Mbps . Θύρα επικοινωνίας θα είναι η ΕΙΑ RS-422 ή RS-485. 

Ο φιλοξενών υπολογιστής (Host PC) θα βρίσκεται στο control room από όπου θα 

παρακολουθούνται οι Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου  

Ο κεντρικός μικροεπεξεργαστής επεξεργάζεται τις πληροφορίες που προέρχονται 

από τους περιφερειακούς σταθμούς, δίνει εντολές στους περιφερειακούς σταθμούς και 

συνεργάζεται με την οθόνη πληροφοριών, τον προβολέα διαγραμμάτων και τον εκτυ-

πωτή.  

Τα ΑΚΕ συνδέονται με τον κεντρικό σταθμό με θωρακισμένο καλώδιο δύο ζευ-

γών (τηλεφωνικού τύπου) . Κάθε ΑΚΕ περιέχει ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή και ε-

φεδρική ηλεκτρική παροχή με συσσωρευτή Ni-Cα, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα από 

την κεντρική μονάδα . Τα ΑΚΕ επιτηρούν συνεχώς τις λειτουργίες που τους έχουν ανα-

τεθεί και αναφέρουν στον κεντρικό υπολογιστή την κατάσταση των λειτουργιών όταν 

ερωτηθούν ή όταν προκύπτει ανώμαλη κατάσταση . 
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2.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά κεντρικού σταθμού επιτήρησης  

Το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου προβλέπεται εξοπλισμένο με τα παρακάτω βασικά  προγ-

ράμματα λειτουργίας . 

- χρονικός προγραμματισμός λειτουργίας 

- πρόγραμμα αυτοελέγχου συστήματος 

- πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης 

- πρόγραμμα πρωτοκόλλων καταστάσεως 

Στις επόμενες παραγράφους δίνονται ειδικότερα και συμπληρωματικά στοιχεία 

για τους ελέγχους και λειτουργίες του συστήματος σε σχέση με τις ηλεκτρολογικές και 

μηχανολογικές εγκαταστάσεις . 

Απαιτήσεις συστημάτων ελέγχου 

- πιο κάτω περιγράφονται οι επιθυμητές διεργασίες ελέγχου για κάθε εγκατάσταση 

- ο έλεγχος γίνεται μέσω προγράμματος Αμέσου Ψηφιακού Ελέγχου (ΑΨΕ) το οποίο υπάρχει σε 

κάθε Απομακρυσμένο Κέντρο Ελέγχου (ΑΚΕ) . 

-  

2.5 Παρακολούθηση  κλιματισμού 

Διαφράγματα για προσαγωγή ή απαγωγή αέρα 

Τα διαφράγματα ενεργοποιούνται από τα ΑΚΕ με αναλογική έξοδο . Μετά το ολικό 

ή μερικό άνοιγμα ή κλείσιμο του διαφράγματος, που επαληθεύεται με αναλογική είσοδο 

στα ΑΚΕ, ξεκινά ή σταματά η κλιματιστική μονάδα και η μονάδα απόρριψης με δυαδική 

έξοδο από τα ΑΚΕ και ενδιασφαλίζεται ώστε κατά το ξεκίνημα, πρώτα ανοίγουν τα δι-

αφράγματα 100% και μετά ξεκινά η κλιματιστική μονάδα, ενώ κατά το σταμάτημα πρώ-

τα κλείνει η κλιματιστική και μετά τα διαφράγματα . 

 

2.6 Στοιχεία ψύξης – θέρμανσης, όργανα κλιματιστικών μονάδων 

Τα στοιχεία ψύξης και θέρμανσης ελέγχονται από δίοδες βαλβίδες ελέγχου. 

Το ΑΚΕ με ενσωματωμένο πρόγραμμα ελεγκτή δίνει αναλογικές εξόδους κατά 

διαδοχή στις βαλβίδες ελέγχου θέρμανσης-ψύξης, ώστε να επιτύχει μια σταθερή θερ-

μοκρασία προσαγωγής που καθορίζεται από το πληκτρολόγιο και μετράται από αισθη-

τήριο θερμοκρασίας αεραγωγού . 

‘Ενα αισθητήριο σχετικής υγρασίας τοποθετημένο στην απόρριψη μετρά την σχετική υγ-

ρασία με αναλογική είσοδο στο ΑΚΕ . Σε περίπτωση που υπερβαίνει  μια ορισμένη περιοχή ο ε-

λεγκτής υγρασίας του ΑΚΕ ανοίγει τη βαλβίδα ελέγχου του ψυχρού για να επιτύχει  αφύγρανση 

του αέρα . Σε περίπτωση που πέσει η θερμοκρασία κάτω από την επιθυμητή  λόγω της παρατε-
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ταμένης ψύξης, ο ελεγκτής θερμοκρασίας μέσω του ΑΚΕ δίνει αναλογική έξοδο προς την βαλβί-

δα ελέγχου του αναθερμαντικού στοιχείου.  

 

2.7 ‘Ελεγχος για θέρμανση – ύγρανση 

Προβλέπονται τα εξής αισθητήρια για τη ζώνη : 

α. Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού στην απόρριψη 

β. Αισθητήριο σχετικής υγρασίας αεραγωγού στην απόρριψη 

γ. Αισθητήριο σχετικής υγρασίας αεραγωγού στην προσαγωγή για έλεγχο άνω ορίου. 

Με την τοποθέτηση των πιο πάνω αισθητηρίων που δίνουν αναλογικές εισόδους στο ΑΚΕ, 

οι ελεγκτές θερμοκρασίας και υγρασίας δίνουν μέσω του ΑΚΕ αναλογικές εξόδους προς τις βαλ-

βίδες ελέγχου για να επιτευχθούν οι επιθυμητές συνθήκες μέσα στους χώρους  της ζώνης . 

 

2.8 Ανεμιστήρας προσαγωγής και απόρριψης ή επιστροφής 

- Προβλέπεται στους πίνακες κίνησης των μονάδων η τοποθέτηση ενός μεταγωγέα τριών θέσεων 

για κάθε ανεμιστήρα ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ – ΕΚΤΟΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΟ . 

- τη θέση χειροκίνητο οι ανεμιστήρες ενεργοποιούνται τοπικά από το προσωπικό συντήρησης . 

Στη θέση αυτόματο οι ανεμιστήρες ενεργοποιούνται αυτόματα από το ΑΚΕ. Στη  θέση ΕΚΤΟΣ 

βγαίνουν εκτός λειτουργίας . 

- Κάθε ανεμιστήρας ελέγχεται σε υπερφόρτωση και διαφορά πίεσης με δυαδικές εισόδους  προς 

τα ΑΚΕ, που επαληθεύουν την εντολή έναρξης του ΑΚΕ, ή δίνουν ένα μήνυμα συναγερμού. 

- Σε περίπτωση βλάβης ενός ανεμιστήρα ο άλλος ανεμιστήρας βγαίνει εκτός λειτουργίας αυτόματα 

. Οι ανεμιστήρες προσαγωγής και απόρριψης ή επιστροφής λειτουργούν πάντα μαζί.  

-  

  2.9 Παρακολούθηση αντλιών θερμότητας 

Η κάθε μονάδα έχει ενσωματωμένο ένα πίνακα ελέγχου της λειτουργίας της  

Το διαδοχικό ξεκίνημα της εγκατάστασης γίνεται ως εξής : 

       α. ‘Ολα τα μηχανήματα,  συμπιεστές, κυκλοφορητές νερού, θα είναι εφοδιασμένα με 

διακόπτες ΑΥΤΟΜΑΤΟ – ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ . Εάν οι διακόπτες είναι τοποθετημένοι στη θέση 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ, το σύστημα θα ξεκινά πατώντας ένα-ένα τα μπουτόν των μηχανημάτων 

με την σειρά (κυκλοφορητής νερού, αντλία θερμότητας) .   

       β. Εάν οι διακόπτες είναι στη θέση ΑΥΤΟΜΑΤΟ, δίνεται απλώς η έναρξη των εγκ/σεων 

με ένα γενικό μπουτόν έναρξης . 

       γ. Ξεκινά πρώτα ο κυκλοφορητής νερού του οποίου η λειτουργία επαληθεύεται από ένα 
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διακόπτη ροής που τοποθετείται μπροστά από τον κυκλοφορητή . Εάν δεν σημειωθεί 

ροή νερού στέλνεται σήμα συναγερμού στα ΑΚΕ . 

       δ. Αν το ξεκίνημα  του κυκλοφορητή νερού γίνεται κανονικά δίνεται εντολή να ξεκινήσει 

η αντλία θερμότητας, της οποίας η λειτουργία επαληθεύεται με ένα διακόπτη ροής 

μπροστά από την αντλία . 

 

  2.10 Παρακολούθηση ισχυρών ρευμάτων 

- Παρακολούθηση υποσταθμού 

- Έλεγχος φωτισμού 

 

 2.11 Παρακολούθηση ασθενών ρευμάτων 

α. Στο χώρο του κεντρικού συστήματος ελέγχου βρίσκονται οι κεντρικοί εξοπλισμοί των παρακάτω 

εγκ/σεων   που θα επιτηρούνται από το ΚΣΕ. 

- Αναγγελίες πυρκαϊάς 

- Τηλεχειρισμού φωτισμού 

β. Ο κεντρικός σταθμός προβλέπεται ακόμη εξοπλισμένος με : 

- Ωρολόγιο ψηφιακού τύπου 

- Τηλεφωνική συσκευή απ’ευθείας συνδεδεμένη με αστικό δίκτυο  

- Υαλόφρακτα πλαίσια με πίνακες οδηγιών και διαγράμματα  

 

 2.13 Παρακολούθηση λοιπών εγκαταστάσεων 

α. ‘Άντληση ακαθάρτων ή ομβρίων 

Δίνονται σημάνσεις λειτουργίας και βλάβης για κάθε υποβρύχια αντλία και σήμανση συ-

ναγερμού ανώτατης στάθμης για το αντίστοιχο αντλιοστάσιο . 

 

 2.14 Σύστημα ελέγχου  φωτισμού 

Το σύστημα προορίζεται για την αυτόματη αφή και σβέση των ζωνών φωτισμού  που θα 

είναι δυνατή τόσο τοπικά από ραγοδιακόπτες στους σχετικούς πίνακες όσο και κεντρικά 

από το πρόγραμμα κεντρικής παρακολούθησης των Η/Μ εγκαταστάσεων . 
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 2.15    Σκοπός και έκταση του αντικειμένου  

Το αντικείμενο περιλαμβάνει την προμήθεια κεντρικού υπολογιστή στον οποίο 

θα εγκατασταθεί το λογισμικό ελέγχου με την απαραίτητη άδεια. Μέσω του λογισμικού 

θα ελέγχονται όλες οι παραπάνω λειτουργίες όπως αυτές περιγράφονται και έχουν εγ-

κατασταθεί 

 

 2.16   Δοκιμές – ρυθμίσεις - παραλαβή  

Οι δοκιμές, ρυθμίσεις και η παραλαβή του συστήματος ΚΣΕΕ θα γίνουν με ένα 

συστηματικό τρόπο, ώστε να παραληφθεί το έργο σε πλήρη λειτουργικότητα και αξιοπι-

στία. 

 

2.17.1  Δοκιμές  

Θα ζητηθεί μια πλήρη αναφορά με όλες τις δοκιμές του συστήματος που θα πε-

ριέχει: 

 'Ολα τα σημεία ελέγχου των ΑΚΕ με έξοδο αναλογική ή δύο θέσεων και είσοδο αναλο-

γική ή δύο θέσεων. 

 'Ολα τα σημεία ελέγχου που προβλέπεται κατάσταση AUTO/MANUAL ή ΕΝΤΟΣ/ ΕΚΤΟΣ 

ή ΕΤΟΙΜΟ/ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

 'Ολα τα σημεία ελέγχου που προβλέπεται άμεσος ψηφιακός έλεγχος (αναλογικός Ρ ή ΡΙ 

ή ΡΙD). 

 'Ολα τα σημεία ελέγχου που δίδουν σημάνσεις βλάβης λόγω υπερφόρτωσης ή έλλειψης 

νερού/αέρα ή στάθμης ή πίεσης. 

 Επαλήθευση επικοινωνίας του κυρίου ηλεκτρονικού υπολογιστή και των απομακρυσμέ-

νων κέντρων ελέγχου. 

 Επαλήθευση της βάσης δεδομένων για τις ονομασίες των εγκαταστάσεων και μηχανη-

μάτων 

 Επαλήθευση ζητουμένων γραφικών παραστάσεων (θερμοκρασίας υγρασίας- πίεσης) και 

σχηματικών διαγραμμάτων εγκαταστάσεων. 
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2.17.2 Ρυθμίσεις  

Θα ζητηθεί μια πλήρης αναφορά με όλες τις ρυθμίσεις του συστήματος που θα πε-

ριέχει: 

 Τις επιθυμητές τιμές των διαφόρων βρόχων ελέγχου του ψηφιακού συστήματος 

ελέγχου των κλιματιστικών μονάδων . 

 Τις διάφορες παραμέτρους, όπως: εύρος αναλογίας, κάτω όριο θερμοκρασίας προσαγω-

γής, άνω όριο υγρασίας προσαγωγής, σημάνσεις άνω και κάτω ορίου για κάθε σημείο 

αναλογικής μέτρησης . 

 Τις διάφορες ρυθμίσεις των οργάνων με εντολή δύο θέσεων (π.χ. ροοστάτες, αεροστά-

τες, κ.λπ.). 

 

2.17.3 Παραλαβή/παράδοση  

Η παραλαβή θα γίνει αφού γίνει ένας έλεγχος των αναφορών από τις δοκιμές 

και τις ρυθμίσεις και ζητηθεί κατόπιν από τον παραλαμβάνοντα Μηχανικό επαλήθευση 

της λειτουργίας του συστήματος ΚΣΕ ανά εγκατάσταση. 

Κάθε δυσλειτουργία θα πρέπει να διορθωθεί και κατόπιν να συνεχίσει η διαδικα-

σία της παραλαβής. 

Επιπλέον θα δοθεί προσοχή στη σωστή τοποθέτηση των οργάνων και συσκευών ελέγ-

χου και στο σωστό χρόνο ανταπόκρισης του συστήματος.  

 

3.1 Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης συστήματος BMS. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρες συμβόλαιο ελέγχου και καλής λειτουρ-

γίας του συστήματος BMS για τουλάχιστον ένα έτος , χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για 

το Δήμο Ρόδου. Το συμβόλαιο θα συνταχθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία πριν την υπογραφή της σύμβασης.  

Με το συμβόλαιο αυτό ο ανάδοχος θα δεσμευτεί για την επισκευή και συντήρηση 

του συστήματος για ένα έτος χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και εντός του θα αναφέρεται 

ως όρος η παροχή κάθε εργασίας αλλά και υλικού ή μικρουλικού απαιτηθεί μέσα σ’ αυ-

τό το χρονικό διάστημα. 
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3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓ-

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

3.1 Γενικά 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα προβλέπεται να έχουν σήμα ελέγχου (CE, 

TUV, ISO) και πλήρη περιγραφή των πιστοποιητικών των χαρακτηριστικών από την 

εταιρεία κατασκευής των. 

Για την παραγωγή θερμού και ψυχρού νερού για την θέρμανση και ψύξη του 

κτιρίου θα χρησιμοποιηθούν 2 (δύο) αντλίες θερμότητας ισχύος κατ’ ελάχιστο 500 Kw η 

κάθε μία. Τα μηχανήματα θα τοποθετηθούν στον ανατολικό εξώστη του κτιρίου στο ε-

πίπεδο +9.40. 

Η αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 14511 - 3 και πισ-

τοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurovent.  Τα μηχανήματα  χωρίς 

πιστοποίηση Eurovent θα αποκλείονται. 

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνεται η σύνδεση των μηχανημάτων με το υφιστά-

μενο δίκτυο κλιματισμού και η εκκίνηση τους. Επίσης στην εγκατάσταση περιλαμβάνε-

ται ο έλεγχος λειτουργίας των υφιστάμενων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ), 

ο καθαρισμός ή και αντικατάσταση των φίλτρων, σακόφιλτρων, καθώς και ο έλεγχος 

των κινητήρων των διαφραγμάτων των ΚΚΜ. 

Τα κεντρικά μηχανήματα θα είναι πλήρως εξοπλισμένα με τις κατάλληλες συσκε-

υές και συστήματα για την ενσωμάτωση τους στο σύστημα τηλελέγχου (τηλεχειρισμού 

και τηλενδείξεων, βλέπε BMS). 

Κάθε αντλία θερμότητας θα έχει την δικιά της αντλία νερού κατάλληλα διαστασι-

ολογημένη για την κυκλοφορία νερού. 

Όπως τα κεντρικά μηχανήματα έτσι και οι αντλίες νερού ελέγχονται στη λειτουργία το-

υς μέσα από το BMS. 

3.2 Περιγραφή συστήματος 

Η αντλία θερμότητας, αέρος-νερού, θα συναρμολογείται πλήρως στο εργοστάσιο 

κατασκευής και θα είναι εξοπλισμένη  από συμπιεστές τύπου scroll, ανεμιστήρες χαμη-

λού θορύβου μεταβλητών στροφών και υδραυλικό  ψυχροστάσιο. Η μονάδα θα πρέπει 

να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πλήρωση  του ψυκτι-



 

 

 

62 

κού μέσου  R410A και έλεγχο λειτουργίας μέσω  μικροεπεξεργαστή  με οθόνη φιλική 

προς τον χρήστη. 

Το υδραυλικό ψυχροστάσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει αντλία(ες)  σταθερών στροφών. 

 

3.3 Διασφάλιση ποιότητας 

Η αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 14511 - 3 

και πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurovent.  Τα μηχανήματα  

χωρίς πιστοποίηση Eurovent θα αποκλείονται. 

Η μονάδα θα κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες/ κανονισ-

μούς : 

- Κανονισμός (EU) N° 813/2013 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EC, σχετικά  με τις απαιτήσεις 

του Eco-design,  που αφορά  τον σχεδιασμό των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων 

συνδυασμένης λειτουργίας 

- Κανονισμός (EU) N°327/2011  εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU, σχετικά  με τις απαιτήσεις 

του Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό των ανεμιστήρων βιομηχανικού τύπου . 

- Κανονισμός (EU) N°640/2009 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU,  σχετικά  με τις απαιτήσεις  

Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό  των ηλεκτροκινητήρων. 

- Κανονισμός  (EU) N°547/2012 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU, σχετικά  με τις απαιτήσεις  

Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό για τις αντλίες νερού  

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 2014/68/EU,  

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού  2006/42/EC, τροποποιημένη   

- Οδηγία χαμηλής τάσης , 2014/35/EU, τροποποιημένη  

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας 2014/30/EU, τροποποιημένη και με τις εφαρμόσιμες 

συστάσεις των ευρωπαϊκών προτύπων. 

- Γενικές απαιτήσεις : EN 60204-1 για την ασφάλεια μηχανήματος και τον  ηλεκτρικό εξοπλισμό 

τους.  

Το εργοστάσιο κατασκευής της μονάδας θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κα-

τασκευής κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά  ISO 14001.   

Η μονάδα θα φέρει πιστοποίηση CE και θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έ-

λεγχο στο εργοστάσιο. 

 

3.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά πιστοποιημένα από τον ανεξάρτητο φορέα Eurovent 

(υποχρεωτικά) 

- Ψυκτική απόδοση κατά Eurovent (kW): κατ’ ελάχιστο 500 (με δυνατότητα των συμπιεστών να 

εργάζονται στο 100% της ισχύος τους στους 48 oC ) 

- Θερμική απόδοση κατά Eurovent (kW): τουλάχιστον 520 

- Ελάχιστο SCOP κατά Eurovent (kWh / kWh): 3,32 (για μέση κλιματική ζώνη και θερμοκρασία 

θερμού νερού  30οC/35oC)  

- Τύπος ψυκτικού μέσου: R-410A  

- Flammability Category ψυκτικού μέσου A1 

- Τύπος συμπιεστών: Scroll 

- Αριθμός συμπιεστών: τουλάχιστον 8 

- Μέγιστο ρεύμα κανονικής λειτουργίας (Α): 470  (συμπεριλαμβανόμενου του ψυχροστάσιου)  

- Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης (A): 660 (συμπεριλαμβανόμενου του ψυχροστάσιου)  

- Μέγιστη κατανάλωση ισχύος σύμφωνη με το πρότυπο EN 14511 – 3 : μέγιστη 330 kW  

- Διαθέσιμο μανομετρικό υδραυλικού συγκροτήματος ψύξη / θέρμανση (kPa): Επαρκές για τη 

συγκεκριμένη εγκατάσταση 

- Στάθμη ηχητικής ισχύος στο πλήρες φορτίο (dB (A)): Σύμφωνες με τις Εθνικές Τεχνικές Προδι-

αγραφές 

- Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 μέτρων κατά  ISO 4871 (dB (A)): 65 

- Διαστάσεις: κατάλληλες για τοποθέτηση στον εξώστη. 

 

Σε συνθήκες λειτουργίας: 

Η αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 14511 - 3 

και πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurovent.  Τα μηχανήματα  

χωρίς πιστοποίηση Eurovent θα αποκλείονται. 

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου ψυχρού νερού (° C): 12/7 

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου θερμού νερού (° C): 40/45 

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος (° C), λειτουργία σε ψύξη : 35οC DB 

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος (° C), λειτουργία σε θέρμανση : 7οC DB (RH 87%) 

 

3.5 Κέλυφος μονάδας 

-  Το περίβλημα της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέ-

λασμα βαρέως τύπου με φινίρισμα πολυεστερικής βαφής φούρνου  

-  Ο ηλεκτρικός πίνακας της μονάδας θα πρέπει είναι κατασκευασμένος από γαλβανισ-

μένο χαλύβδινο  περίβλημα βαμμένο με πολυεστερική βαφή. 
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3.6 Τμήμα συμπιεστών 

Πλήρως ερμητικοί συμπιεστές τύπου scroll, που ο κάθε ένας είναι εξοπλισμένος από:  

- Διπολικό ηλεκτροκινητήρα (άμεσης κινήσεως 400V, 2900rpm στα 50Hz) ψυχόμενος από το 

αέριο αναρρόφησης προστατευμένος με εσωτερικά θερμικά αισθητήρια. 

- Προπληρωμένοι με συνθετικά πολυεστερικά λάδια. 

- Υαλοθυρίδα ελέγχου στάθμης λαδιού . 

- Ηλεκτρικός προθερμαντήρας λαδιού.  

- Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης κινητήρα.  

Το χαμηλό επίπεδο θορύβου και κραδασμών πρέπει να εξασφαλίζεται από: 

- Εύκαμπτα  αντικραδασμικά  στηρίγματα  που απομονώνουν το συγκρότημα των συμπιεστών  

από το κέλυφος της μονάδας. 

- Κατάλληλο σχεδιασμό και στήριξη  των σωληνώσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπι-

εστή για την πρόληψη της μετάδοσης των κραδασμών στο κέλυφος της μονάδας. 

 

3.7 Εναλλάκτης νερού 

- Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας, απευθείας εκτόνωσης  

- Αποτελείται από τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα και ένα κύκλωμα νερού 

- Ο πλακοειδής εναλλάκτης πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, 

τύπου συγκολητού χαλκού. 

- Ο εναλλάκτης θα πρέπει να είναι θερμικά μονωμένος με αφρό πολυουρεθάνης πάχους 19 mm 

και μέγιστου συντελεστή θερμοπερατότητας K: 0,28. 

- Θα είναι εξοπλισμένος με συνδέσεις νερού κατάλληλου εγκεκριμένου από την υπηρεσία τύπου. 

- Ο εξατμιστής θα είναι δοκιμασμένος, ελεγμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 

οδηγίες PED 2014/68/EU. 

- Η πτώση πίεσης στον εναλλάκτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 kPa σε συνθήκες Eurovent και 

δυνατότητα απόκλισης 5% σε αυτή τη τιμή. Εναλλάκτες με υψηλότερη πτώση πίεσης θα πρέπει 

να αποκλείονται. 

- Ο εξατμιστής πρέπει να είναι  εφοδιασμένος  με ηλεκτρονικό διακόπτη ροής , εγκατεστημένος 

εργοστασιακά.   

 

3.8 Εναλλάκτης αέρα 

- Το στοιχείο του εναλλάκτη αέρα  θα κατασκευασμένο  από σωληνώσεις χαλκού και πτερύγια 

αλουμινίου Cu / Al). 

- Ο σχεδιασμός των στοιχείων θα είναι μορφής σχήματος  V για την προστασία από χαλάζι.  
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Στοιχεία κατακόρυφης  διάταξης  θα αποκλείονται. 

- Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα έχουν ελεχθεί για διαρροή και θα υποβάλλονται σε δοκιμή 

πίεσης 45 bars.  

 

3.9  Ανεμιστήρες 

- Όλοι οι ανεμιστήρες της μονάδας πρέπει να ελέγχονται από ρυθμιστή στροφών για να παρέχεται 

υψηλότερη αποδοτικότητα σε μερικό φορτίο και μειωμένο επίπεδο θορύβου.  

- Στην λειτουργία σε ψύξη, όλοι οι ανεμιστήρες θα πρέπει να είναι αυτόματα ελεγχόμενοι ώστε να 

παρέχονται: υψηλότερη αποδοτικότητα σε μερικό φορτίο, λειτουργία της μονάδας σε θερμοκ-

ρασία περιβάλλοντος έως  -20°, αυτόματη ρύθμιση των στροφών των ανεμιστήρων στην πε-

ρίπτωση που το στοιχείο έχει ρυπανθεί, κυμαινόμενη πίεση συμπύκνωσης, ομαλή εκκίνηση ανε-

μιστήρων για την αύξηση της διάρκειας ζωής της μονάδας και την εξάλειψη του θορύβου κατά 

την έναρξη/παύση σε εφαρμογές ευαίσθητες στον θόρυβο. 

- Στην λειτουργία σε θέρμανση, όλοι οι ανεμιστήρες θα πρέπει να είναι αυτόματα ελεγχόμενοι 

ώστε να παρέχονται: υψηλότερη αποδοτικότητα σε μερικό φορτίο, ρύθμιση στροφών ανεμιστή-

ρων στην περίπτωση που το στοιχείο έχει ρυπανθεί ή παγώσει , κυμαινόμενη πίεση εξάτμισης, 

ομαλή εκκίνηση ανεμιστήρα για την αύξηση της διάρκειας ζωής της μονάδας και την εξάλειψη 

του θορύβου κατά την έναρξη/παύση σε εφαρμογές ευαίσθητες στον θόρυβο., 

- Κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα πρέπει να έχει εργοστασιακά εγκατεστημένο ανεξάρτητο ρυθμιστή 

στροφών ανεμιστήρα μεταβλητών στροφών. Οι ρυθμιστές στροφών θα είναι στεγανότητας IP 

55 και σε κατά συμμόρφωση  CE. 

- Οι ανεμιστήρες του συμπυκνωτή πρέπει να διαθέτουν συνολικά βαθμό απόδοσης υψηλότερο  

από  το ελάχιστο επιτρεπόμενο βαθμό  αποδοτικότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) 

N°327/2011 της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2009/125/EC, όσον αφορά τις απαιτήσεις του οικολογικού 

σχεδιασμού Eco-design για τους βιομηχανικούς  ανεμιστήρες.  

- Οι ανεμιστήρες του συμπυκνωτή πρέπει να είναι απ’ ευθείας μετάδοσης κίνησης, εξοπλισμένοι 

με μία φτερωτή με αεροδυναμικά πτερύγια. Η φτερωτή θα πρέπει είναι κατασκευασμένη από 

ενισχυμένο πολυσύνθετο υλικό με αντιδιαβρωτική προστασία, αξονικού τύπου, στατικά και δυ-

ναμικά ζυγοσταθμισμένη, ή άλλης παρόμοιας τεχνικά κατασκευής. 

- Ο αέρας θα αποβάλλεται  κατακόρυφα προς τα πάνω. 

- Οι ανεμιστήρες θα προστατεύονται με επικαλυμμένο μεταλλικό πλέγμα.   

- Η μονάδα θα λειτουργεί σε ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον έως -15°C. 

 

3.10  Ψυκτικό κύκλωμα 

Κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει: 

- Φίλτρο ξηραντήρα με αφαιρούμενο κέλυφος. 

- Γυαλί ένδειξης υγρασίας. 

- Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα. 
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- Βάνα αποκοπής στην γραμμή του υγρού.  

- Πλήρης πλήρωση σε ψυκτικό μέσο και λαδιών συμπιεστή. 

- Αριθμός ψυκτικών κυκλωμάτων: 2 (δύο).  

 

3.11  Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

- Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί υπό τάση 400V, 3- φάσεων, σε συχνότητα 50 Hz +/-10%, χωρίς 

ουδέτερο. 

- Ο έλεγχος τάσης θα γίνεται από μετασχηματιστή εγκατεστημένο εργοστασιακά. 

- Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρικό διακόπτη παροχής ισχύος, εργοστασιακά εγκατεσ-

τημένος, που λειτουργεί ως απομονωτής ρεύματος.    

-   

3.12 Ελεγκτής μονάδας 

Ο ελεγκτής της μονάδας περιλαμβάνει προηγμένη τεχνολογία επικοινωνίας, φιλικός  

προς το χρήστη και εύκολο για τον χρήστη σε περιβάλλον γραφικών με έγχρωμη οθόνη 

αφής  

- Σύνδεση Web.   

- Γρήγορη  σύνδεση BACnet IP ( επικοινωνία πρωτοκόλλου BACnet® IP, προαιρετικά) 

- Διαρκής Παρακολούθηση αποδιδόμενης ισχύος και ενεργειακής κατανάλωσης και απεικόνιση 

τους. 

- Ξεχωριστή Δυνατότητα παρακολούθησης καμπύλων ισχύος κινητήρων (ανεμιστήρων, συμπιεσ-

τών, αντλίας νερού)  

- Δυνατότητα ειδοποίησης για συντήρηση μέσω καθορισμένου χρονοπρογράμματος  

- Δυνατότητα για ειδοποίηση διαρροής ψυκτικού ρευστού μέσω προκαθορισμένου χρονοπρογ-

ράμματος  

- Ειδοποίηση σφαλμάτων μέσω e-mail. 

- Καταγραφή δεδομένων  

- Λήψη εγχειριδίων (εγκατάστασης, χειρισμού, και λίστας ανταλλακτικών)  

- Μοντέρνα έγχρωμη οθόνη  

- Οθόνη αφής μέσω δακτύλου ή ειδικής ακίδας. 

- Πρόσβαση τοπικά σε όλες τις λειτουργίες (γρήγορη δοκιμή λειτουργίας, έναρξη/παύση, τρόπος 

λειτουργίας). 

- Απεικόνιση καταγραφών. 

- Συνοπτική εμφάνιση της τρέχουσας  κατάστασης λειτουργίας και τιμών. 

- Ανάγνωση σε 4 τουλάχιστον διαφορετικές γλώσσες.  

- Δυνατότητα εισόδου και χρήσης επιπλέον γλώσσας στην οθόνη χειρισμού.  

- Πρόσβαση διασύνδεσης  μέσω Web. 
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- Δυνατότητα προσθήκης μέχρι και δύο (2) διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτόμα-

τη αποστολή αναφοράς σφαλμάτων. 

 

3.13 Χαρακτηριστικά ελέγχου 

- Αυτόματος έλεγχος παράλληλης λειτουργίας αντλιών θερμότητας . 

- Έλεγχος κατάστασης ψυκτικού μέσου ,(υπερθέρμανση αναρρόφησης, έλεγχος πίεσης συμπύκ-

νωσης). 

- Έλεγχος της απόδοσης με βάση την θερμοκρασία νερού εξόδου (ή εισόδου) σε σχέση με τον 

ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας επιστροφής.  

- Μεταβλητή θερμοκρασία νερού προσαγωγής ή επιστροφής με σύστημα αντιστάθμισης βασισμένο 

στην θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος, διαφορική θερμοκρασία κρύου νερού ή μέσω 0-10 V 

σήματος.  

- Δυνατότητα διπλής ρύθμισης θερμοκρασίας νερού εξόδου που θα ενεργοποιείται απομακρυσμέ-

να μέσω επαφής ή μέσω ενσωματωμένου χρονοδιακόπτη. 

- Ρυθμιζόμενος ρυθμός μείωσης της θερμοκρασίας του νερού σε ένα εύρος από 0.11°C έως 1.1°C 

για την αποφυγή υψηλών –λανθασμένων φορτίσεων κατά την εκκίνηση.  

- Χρονοπρόγραμμα επτά ημερών και ορισμός έως 14 χρονικών περιόδων διακοπών. 

- Πρόγραμμα «Νυχτερινής  λειτουργίας» , ρύθμιση μείωσης της στάθμης θορύβου της μονάδας 

μέσω του περιορισμού της απαίτησης. Η διαδικασία καθορίζεται από τον χρήστη μέσω προγραμ-

ματισμού. 

- Εναλλαγή λειτουργίας συμπιεστών και αντλιών για την επίτευξη ίσου χρόνου λειτουργίας και 

εκκινήσεων. 

- Έλεγχος περιορισμού ισχύος (δυνατότητα ρύθμισης από 0% έως 100%), μέσω απομακρυσμένης 

επαφής. 

- Απομακρυσμένη διασύνδεση συστήματος.  

- Έξοδος σήματος για ένδειξη λειτουργίας και σφάλματος. 

- Τα εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και λίστα ανταλλακτικών πρέπει να είναι 

διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και να είναι εύκολα προσβάσιμα με τη σύνδεση ενός φορητού 

υπολογιστή στον πίνακα ελέγχου του μηχανήματος. 

- Έλεγχος έναρξης/παύσης λειτουργίας της αντλίας κυκλοφορίας νερού. 

- Ηλεκτρονικός  υπολογισμός παροχής νερού και εξωτερικής στατικής πίεσης.  

- Ηλεκτρονική ρύθμιση των στροφών της αντλίας νερού και της παροχής νερού (στην περίπτωση 

που η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αντλία μεταβλητής ταχύτητας ) 

- Εντολή έναρξης/παύσης εξωτερικής αντλίας ( έως 2 αντλίες). 

- Έλεγχος ενός εξωτερικού κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών μέσω σήματος 0-10 V. 

- Έλεγχος αντιπαγωτικής προστασίας του εναλλάκτη νερού  και της υδραυλικής μονάδας μέσω 

ηλεκτρικής αντίστασης (προαιρετική ).  
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- Περιοδική λειτουργία της αντλίας κυκλοφορίας νερού για την διασφάλιση των εξαρτημάτων σε  

καλή κατάσταση σε περιόδους μη λειτουργίας του μηχανήματος.  

 

3.14 Διαγνωστικός έλεγχος 

Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για τη διάγνωση 

σφαλμάτων: 

- Παύση λειτουργίας συμπιεστή. 

- Προστασία έναντι διαρροών. 

- Χαμηλή παροχή υγρού. 

- Αντιπαγωτική προστασία του εναλλάκτη. 

- Δυσλειτουργία αισθητηρίων και μεταδοτών σημάτων . 

- Θερμοκρασία νερού εισόδου & εξόδου. 

- Πίεση του ψυκτικού μέσου στον εξατμιστή και τον συμπυκνωτή.  

- Αριθμός εκκινήσεων και ώρες λειτουργίας της αντλίας θερμότητας. 

- Αριθμός εκκινήσεων συμπιεστή και ώρες λειτουργίας. 

- Αριθμός εκκινήσεων ανεμιστήρων και ώρες λειτουργίας. 

- Αριθμός εκκινήσεων αντλιών νερού και ώρες λειτουργίας. 

- Γρήγορος έλεγχος με τον οποίο πιστοποιείται η λειτουργία κάθε διακόπτη, ανεμιστήρα, αντλίας 

και συμπιεστή πριν την εκκίνηση του ψυκτικού συγκροτήματος. Η διάγνωση θα πρέπει να περι-

λαμβάνει την δυνατότητα εμφάνισης 10 ενδείξεων σφαλμάτων με σαφή περιγραφή του προβ-

λήματος. 

- Ο πίνακας ελέγχου θα διαθέτει δύο αποθηκευτικούς χώρους ιστορικού βλαβών, τουλάχιστον 50 

συμβάντων με σαφή περιγραφή για κάθε ένα συμβάν με αναφορά σε ώρα και ημερομηνία. Ο 

ένας χώρος ιστορικού θα εμφανίζει  γενικές ενδείξεις σφαλμάτων και ο δεύτερος σημαντικά 

σφάλματα. 

- Το σύστημα ελέγχου θα έχει την δυνατότητα αναβάθμισης χωρίς την αντικατάσταση όλου του 

εξοπλισμού ελέγχου. 

 

3.15 Απόψυξη συσκευής 

Φυσική απόψυξη, χωρίς τη χρήση συμπιεστή κατά τη διάρκεια θετικών θερμοκρασιών 

του εξωτερικού  αέρα παρέχοντας:   

- Υψηλότερη απόδοση σε πλήρες και μερικό φορτίο. 

- Βελτιωμένο  εποχιακό βαθμό απόδοσης. 

- Μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, μειώνοντας τις εκπομπές  του CO2 , σε σύγκριση με την 

παραδοσιακή μέθοδο απόψυξης. 
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- Συντομότερος χρόνος αποπληρωμής της αντλίας  κατά τη χρήση της μεθόδου δωρεάν απόψυ-

ξης 

- Βελτίωση της άνεσης λόγω της μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλείται από τον   

παραδοσιακό κύκλο  απόψυξης 

- Μεγαλύτερη αξιοπιστία της μονάδας λόγω της μειωμένης  μηχανικής καταπόνησης που προκα-

λείται από την αναστροφή του κύκλου λειτουργίας. 

- Μείωση του επιπέδου θορύβου & κραδασμών λόγω της εξάλειψης της αντιστροφής του κύκλο 

λειτουργίας. 

Κατά την διαδικασία free defrost, θα πρέπει να λειτουργούν μόνο οι ανεμιστήρες και οι 

συμπιεστές να είναι εκτός λειτουργίας. 

 

3.16 Ασφαλιστικές διατάξεις 

Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με αισθητήρια θερμοκρασίας/μεταδότες σημάτων και 

όλες τις άλλες διατάξεις προστασίας από τα ακόλουθα:  

- Αντίθετη περιστροφή ή λανθασμένη σύνδεση παροχής  ηλεκτρικού ρεύματος. 

- Χαμηλή θερμοκρασία νερού. 

- Θερμικό προστασίας. 

- Υψηλή πίεση του ψυκτικού μέσου, ελεγχόμενη μέσω μεταδότη πίεσης και των αντίστοιχων 

ρουτίνων που περιλαμβάνονται στο control του μηχανήματος καθώς και με πρεσσοστάτη υψη-

λής.  

- Χαμηλή πίεση ψυκτικού μέσου στην αναρρόφηση του συμπιεστή. 

- Υπέρταση. 

- Απώλεια φάσης ρεύματος. 

- Χαμηλή τάση παροχής ρεύματος. 

- Μειωμένη παροχή νερού. 

 

3.17 Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να εκκινηθεί   και να λειτουργήσει σε εξωτερικές θερ-

μοκρασίες περιβάλλοντος από -10° C έως + 48 ° C.  

Η μονάδα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινά την λειτουργία της  με θερμοκρασία  νερού 

στην είσοδο του εξατμιστή  40 ° C. 

- H μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κεντρικό διακόπτη αποσύνδεσης  on / off χωρίς 

ασφάλειες 

- Ένα σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 
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- Η μονάδα θα λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 3 φάσεων και σε τάση σύμφωνα με τα αναγραφό-

μενα στον πίνακα της μονάδας. 

- Τα σημεία ελέγχου θα είναι προσβάσιμα μέσω του τερματικού πίνακα της μονάδας. 

- Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη εργοστασιακά με πλήρη πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου.    

Το κύκλωμα ψυχρού νερού πρέπει να είναι κατάλληλο για μέγιστη πίεση λειτουρ-

γίας 10 bar.  

 

Ο παρακάτω εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στην μονάδα εργοστασιακά . 

- H υδραυλική μονάδα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο του ψύκτη χωρίς να αυξη-

θούν οι διαστάσεις του και να περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό:  εύκολα αφαιρούμενο 

φίλτρο, αντλία νερού με τριφασικό κινητήρα, ακριβή και αξιόπιστο ηλεκτρονικό έλεγχο ροής του 

νερού (διακόπτης ροής με γλωσσίδιο δεν είναι αποδεκτό), βαλβίδα ασφαλείας. Η παροχή νερού 

και η εξωτερική στατική πίεση θα ελέγχονται  ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμες στο χρήστη 

μέσω της οθόνης χειρισμού. Επιπρόσθετα βάνες  πίεσης / θερμοκρασίας (2) θα  πρέπει να είναι 

εργοστασιακά εγκατεστημένες  για την μέτρηση της  διαφορικής πίεσης σε τμήματα της υδραυ-

λικής  μονάδας. 

- Οι αντλίες νερού θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τον κανονισμό (EU) N°547/2012, 

εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/EC, όσον αφορά τις απαιτήσεις του σχεδιασμού. 

- Οι κινητήρες της αντλίας θα είναι κλειστού τύπου, 3-φάσεων, με έδρανα μόνιμης λίπανσης και 

μόνωσης Class F. Ο βαθμός απόδοσης των κινητήρων να είναι κλάσης IE2.  

- Κάθε αντλία θα είναι 100% εργοστασιακά δοκιμασμένη  βάση των Υδραυλικών Προτύπων. 

- Η αντλία πρέπει να προστατεύεται από σπηλαίωση, μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου της πίεσης στην 

είσοδο της αντλίας. 

- Το κέλυφος της αντλίας θα είναι από χυτοσίδηρο και βαμμένο.  

- Η πτερωτή της αντλίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, συγκολλημένο με τεχνολο-

γία Laser (ως επιπλέον τεχνικό χαρακτηριστικό).   

- Η υδραυλική μονάδα θα είναι μονής αντλίας, χαμηλής στατικής πίεσης. 

- Φίλτρο σιδηρού σώματος με σήτα ανοιγμάτων 1,2mm.  

- Το κύκλωμα του νερού θα πρέπει να προστατεύεται από τη διάβρωση και θα είναι εξοπλισμένο 

με συνδέσμους εξαερισμού και αποχέτευση. 

- Οι σωληνώσεις και η αντλία θα πρέπει να είναι πλήρως μονωμένα, για την αποφυγή συμπυκνώ-

σεων, με αφρό πολυουρεθάνης και μεταλλικό βαμμένο περίβλημα. 

- Αντιπαγωτική  προστασία για θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -20 °C θα εξασφαλίζεται από 

ηλεκτρική αντίσταση (24 volt), και η αντλία νερού θα μπορεί να εκκινείται  αυτόματα μέσω του 

λογισμικού στην περίπτωση κινδύνου σχηματισμού παγετού. 
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- Η ονομαστική παροχή του νερού θα οριστεί μέσω ηλεκτρονικής ρύθμισης των στροφών της 

αντλίας ώστε να επιτευχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας. Ρύθμιση της παροχής μέσω ρυθμιστικής 

βάνας δεν είναι αποδεκτή. 

- Δυνατότητα επιλογής ελέγχου της παροχής νερού βασισμένη στην χρήση των συμπιεστών, της 

σταθερής διαφορικής πίεσης του συστήματος ή σταθερής διαφοράς θερμοκρασίας νερού, θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμη ως επιλογή.   

 

3.18 Δοχείο διαστολής 

Δοχείο διαστολής θα πρέπει να παρέχεται με την υδραυλική μονάδα για την προστασία 

των κλειστών κυκλωμάτων  νερού από υπερβολική πίεση. 

 

3.19 Αντιπαγωτική προστασία εναλλάκτη νερού & υδραυλικής μονάδας 

(ψυχροστάσιο)  

Παρέχεται  αντιπαγωτική προστασία των σωληνώσεων και της υδραυλικής μονάδας σε 

χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία έως  – 10°C,  μέσω ηλεκτρικής αντίστασης χαμηλής  

τάσης. 

 

3.20 Παραλληλισμός λειτουργίας μονάδων 

- Δύο μονάδες είναι δυνατόν να συνεργαστούν μέσω σύνδεσης με δίκτυο CCN ώστε να εξασφαλί-

ζεται η απαιτούμενη  θερμοκρασία του νερού στο σύστημα. 

- Ο έλεγχος λειτουργίας και των δύο μονάδων γίνεται μόνο από την κύρια μονάδα. 

- Δυνατότητα διάταξης μέχρι 5 υδραυλικών κυκλωμάτων ( παράλληλα, σε σειρά με ξεχωριστή ή 

κοινή αντλία). 

- Τρείς τρόποι: ακύρωση, μόνο σε περίπτωση βλάβης, σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας. 

- Διαχείριση κοινής αντλίας (όταν υπάρχει εξωτερική αντλία οι μονάδες δίνονται με flow switch ή 

αποκλειστική διαχείριση αντλίας ( η αντλία μπορεί να είναι εντός του ψύκτη μετά από ζήτηση). 

 

3.21 Μονάδα ενεργειακής  διαχείρισης  

Πλακέτα επικοινωνίας με πρόσθετες  επαφές εισόδου / εξόδου 

- Επαφές εισόδου: 

 Μεταβολή επιθυμητής θερμοκρασίας του νερού με τη χρήση αισθητηρίου θερμοκρασίας εσωτε-

ρικού αέρα. 

 Παράκαμψη χρονοπρογράμματος λειτουργίας. 



 

 

 

72 

 Σήμα ολοκλήρωσης της παραγωγής πάγου (σε περίπτωση παγοαποθήκευσης)  

 Ψυχρή επαφή, για επιπλέον όριο ζήτησης. 

 Περιορισμός ζήτησης μέσω 0-10 V σήμα. 

 Πρόσθετη επιθυμητή διασύνδεση. 

 

- Επαφές εξόδου: 

 Ένδειξη στιγμιαίας απόδοσης ψύκτη  μέσω σήματος 0-10 V. 

 Ένδειξη προειδοποίησης βλάβης. 

 Ένδειξη πλήρους διακοπής λειτουργίας της μονάδας λόγω σφάλματος. 

 Εντολή έναρξης/παύσης λέβητα κατά την χειμερινή περίοδο (λειτουργία σε θέρμανση αυτόματα 

ή χειροκίνητα ) 

 Εντολή έναρξης/παύσης αντλίας desuperheater .  

 Εντολή επιπλέον σημάτων έναρξης/παύσης εξωτερικών πηγών θέρμανσης.  

 

3.22 Εργασίες και υλικά τοποθέτησης  

Όλες οι κατασκευές για τη σύνδεση των δύο κλιματιστικών μονάδων θα γίνουν 

σύμφωνα με την αρχική μελέτη κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου που εκπονή-

θηκε από την εταιρεία ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. τον ΑΠΡΙΛΙΟ του 2008. Κάθε τεχνικό 

στοιχείο της μελέτης αποτελεί και προαπαιτούμενο ολοκλήρωσης της συνολικής εγκα-

τάστασης. Ο κάθε συμμετέχοντας έχει υποχρέωση να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων 

που υφίστανται ήδη στο Κλειστό Γυμναστήριο και όλα όσα προβλέπονται εντός της αρ-

χικής μελέτης κατασκευής του. Η προσφορά του θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το σύ-

νολο όλων των προβλεπόμενων που απορρέουν από τη μελέτη κατασκευής.   

 Στην τιµή τοποθέτησης (εγκατάστασης) περιλαµβάνονται οι δαπάνες για: 

α. όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο κλιματισμού. Σε αυτά συμπερι-

λαμβάνεται κάθε εργασία και υλικό για όλες τις οριζόντιες ή κάθετες κεντρικές υδραυλι-

κές σωληνώσεις με τη μόνωση τους αλλά και όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές συν-

δέσεις. 

β. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για την στήριξη του (αντιδονητικά, ντίζες, 

εκτονούµενα βύσµατα κ.λ.π)  

γ. όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των 

απαιτούµενων υλικών, και µικροϋλικών, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έρ-

γου (µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ) η δαπάνη εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη 
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των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και ερ-

γασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Ο Δήμος Ρόδου μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας μπορεί να ζη-

τήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, αλλά και εξαρτημάτων της αντλίας θερμότητας, εφόσον η επιτροπή 

παραλαβής κρίνει την ακαταλληλότητα τους. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί στις 

έγγραφες υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το 

Δήμο Ρόδου να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες. Σε περίπτωση μη συμ-

μόρφωσης του αναδόχου δεν παραλαμβάνεται το σύνολο του έργου. 
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4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

4.1 Γενικά 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα προβλέπεται να έχουν σήμα ελέγχου 

(CE, TUV, ISO) και πλήρη περιγραφή των πιστοποιητικών των χαρακτηριστικών από 

την εταιρεία κατασκευής των. 

4.2 Περιγραφή λειτουργίας μηχανημάτων 

Για την θέρμανση και κλιματισμό του κτιρίου θα χρησιμοποιηθούν fan coil δαπέδου 

ισχύος σύμφωνα με την μελέτη. Συνολικά θα τοποθετηθούν τα παρακάτω fan coil 

1. Fan coil δαπέδου ψυκτικής απόδοσης 3.3kw και θερμικής απόδοσης 3.2kw στην μεσαία ταχύτη-

τα. 

Τα FCU θα διαθέτουν τουλάχιστον κινητήρα τριών ταχυτήτων. 

Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση τους με : 

 το ECO DESIGN 2011/327/EC 

 το Machinery 2006/42/EC 

 το Electromagnetic compatibility 2004/108/EC 

 το Restriction of hazardous Substances (RoHS 2) 2011/65/EU 

 το Safety of Household and Similar Electrical Appliances EN60335-1 : 2012 

 το EN 60335-2-40 : 2003 + A1 2006 + A2 2009 + A11 2004 + A12 2005 + A13 2012 

 το EN 62233 : 2008 

 το Electromagnetic compatibility EN 55014-1 : 2006 +A1 2009+ A2 2011 

 το EN 55014-2 : 1997 + A1 2001 + A2 2008 

 το EN 61000-3-2 : 2006 + A1 2009 + A2 2009 EN 61000-3-3 : 2008 

 το EN 61000-3-11 : 2000 

 το EN 61000-3-12 : 2011΄ 

Επιπλέον οι συγκεκριμένες συσκευές θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

 Οι μονάδες FCU θα είναι σχεδιασμένες κατασκευασμένες και δοκιμασμένες σύμφωνα με το ISO 

9001 και με πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 140001 

 Απαιτείται πιστοποίηση κατά  Eurovent. 

 

Ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας για το κύκλωμα νερού: 

 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar (1000 kPa) 
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 Ελάχιστη θερμοκρασία νερού εισόδου: 5°C 

 Μέγιστη θερμοκρασία νερού εισόδου : 80°C 

Παροχή ρεύματος 230 V - 1 ph - 50 Hz** 

 

Όλες οι μονάδες θα είναι κατασκευασμένες ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν άρτια 

επί του εδάφους και με όλες τις λοιπές προδιαγραφές καλής λειτουργίας σύμφωνα με 

τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Θα παραδοθούν έτοιμες προς χρήση , πλήρως συνδεδεμένες τόσο ηλεκτρικά όσο και 

υδραυλικά με τα υπόλοιπα δίκτυα του κτιρίου. 

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 

 

5.1 Γενικά 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα προβλέπεται να έχουν σήμα ελέγχου 

(CE, TUV, ISO) και πλήρη περιγραφή των πιστοποιητικών των χαρακτηριστικών από 

την εταιρεία κατασκευής των. 

Για την θέρμανση του Ζεστού Νερού Χρήσης κτιρίου θα χρησιμοποιηθεί 1 (μία) 

αντλία θερμότητας ισχύος κατ’ ελάχιστο 30 Kw υψηλών θερμοκρασιών. Το μηχάνημα 

θα τοποθετηθεί στο μηχανοστάσιο δίπλα από το υφιστάμενο θερμοδοχείο. 

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνεται η σύνδεση των μηχανημάτων με το υφιστά-

μενο θερμοδοχείο, η ηλεκτρική σύνδεση με τον πίνακα του μηχανοστασίου και η εκκί-

νηση της. 

 

5.2 Περιγραφή λειτουργίας μηχανημάτων 

Η αντλία θερμότητας, αέρος-νερού, συναρμολογείται πλήρως στο εργοστάσιο κα-

τασκευής και θα είναι εξοπλισμένη  από συμπιεστές τύπου scroll, ανεμιστήρες σταθερών 

στροφών και προαιρετικά υδραυλικό  τμήμα. Η μονάδα θα περιλαμβάνει όλες τις απα-

ραίτητες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πλήρωση  του ψυκτικού μέσου  R407C και έλεγχο 

λειτουργίας μέσω  μικροεπεξεργαστή  με οθόνη φιλική προς τον χρήστη. 

Η μονάδα θα διαθέτει μικρό μέγεθος και χαμηλό ύψος, επιτρέποντάς της να εναρμονισ-

τεί με οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Θα πρέπει να περικλείεται από εύκολα 
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αφαιρούμενα πάνελ, που καλύπτουν όλα τα εξαρτήματα της (εκτός από συμπυκνωτές 

και ανεμιστήρες). 

Η αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών θα ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογι-

κές δυνατότητες: 

- Συμπιεστές scroll  

- Ανεμιστήρες χαμηλού θορύβου κατασκευασμένους από συνθετικά υλικά 

- Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή 

- Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης 

Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με υδραυλικό τμήμα το οποίο θα είναι ενσωματωμένο 

στο πλαίσιο της μονάδας, χωρίς να αυξάνονται οι διαστάσεις αυτής, περιορίζοντας το 

χρόνο εγκατάστασης 

Σημείωση: Το υδραυλικό τμήμα της μονάδας πρέπει να διατίθεται με αντλία μεταβλητής 

ταχύτητας  και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως αυτά περιγρά-

φονται στην  ενότητα του προαιρετικού εξοπλισμού. 

 

5.3 Διασφάλιση ποιότητας 

Η αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 14511 - 3 και πισ-

τοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurovent.  Τα μηχανήματα  χωρίς 

πιστοποίηση Eurovent θα αποκλείονται. 

Η μονάδα θα κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες/ κανονισ-

μούς : 

 

- Κανονισμός (EU) N° 813/2013 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EC, σχετικά  με τις απαιτήσεις 

του Eco-design,  που αφορά  τον σχεδιασμό των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων 

συνδυασμένης λειτουργίας 

- Κανονισμός (EU) N°327/2011  εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU, σχετικά  με τις απαιτήσεις 

του Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό των ανεμιστήρων βιομηχανικού τύπου. 

- Κανονισμός (EU) N°640/2009 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU,  σχετικά  με τις απαιτήσεις  

Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό  των ηλεκτροκινητήρων. 

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC,  
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- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού  2006/42/EC, τροποποιημένη   

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας 2014/30/EC, τροποποιημένη και με τις εφαρμόσιμες 

συστάσεις των ευρωπαϊκών προτύπων. 

- Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC 

- Γενικές απαιτήσεις : EN 60204-1 για την ασφάλεια μηχανήματος και τον  ηλεκτρικό εξοπλισμό 

τους.  

Το εργοστάσιο κατασκευής της μονάδας θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατασκευ-

ής κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά  ISO 

14001.   

Η μονάδα θα φέρει πιστοποίηση CE και θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έ-

λεγχο στο εργοστάσιο. 

 

5.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας 

Τεχνικά χαρακτηριστικά πιστοποιημένα από τον ανεξάρτητο φορέα Eurovent  

- Θερμική απόδοση (kW): κατ’ ελάχιστο 30 Kw υψηλών θερμοκρασιών  

- SCOP κατά EN14825: 3 2013 (kWh / kWh): κατ’ ελάχιστο 3.35 (για μέση κλιματική ζώνη και 

θερμοκρασία θερμού νερού  30οC/35oC)  

- Τύπος ψυκτικού μέσου: R-407C  

- Τύπος συμπιεστών: Scroll 

- Αριθμός συμπιεστών: 1 

- Μέγιστη θερμοκρασία παραγωγής θερμού νερού: 65 (° C) 

- Ελάχιστη παροχή μονάδας : Q(min) : 1,6 m3/h. 

- Μέγιστη παροχή μονάδας : Q(max) : 3,0 m3/h 

- Στάθμη ηχητικής ισχύος στο πλήρες φορτίο (dB (A)): μέγιστο 90 

- Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 μέτρων κατά  ISO 4871 (dB (A)): 57 

- Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (Α): 30 (συμπεριλαμβανόμενου του ψυχροστάσιου)  

- Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης (A): 130 (συμπεριλαμβανόμενου του ψυχροστάσιου)  

- Ενδεικτική κατανάλωση ισχύος σύμφωνη με το πρότυπο EN 14511 – 3 : Μέγιστη 14 kW  

 

*Σε συνθήκες λειτουργίας: 

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου θερμού νερού (° C): 65-50 

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος (° C), λειτουργία σε θέρμανση : 7οC DB (RH 87%) 

 

5.5 Κέλυφος μονάδας 
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-  Το περίβλημα της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέ-

λασμα βαρέως    

    τύπου βαμμένο με πολυεστερική βαφή.     

-  Ο ηλεκτρικός πίνακας της μονάδας θα πρέπει είναι κατασκευασμένος από γαλβανισ-

μένο χαλύβδινο   

   περίβλημα βαμμένο με πολυεστερική βαφή. 

 

   5.6 Τμήμα συμπιεστών 

Πλήρως ερμητικοί συμπιεστές τύπου scroll με τεχνολογία έγχυσης ατμού, που ο κάθε 

ένας είναι εξοπλισμένος από:  

- Διπολικό ηλεκτροκινητήρα (άμεσης κινήσεως 230 ή 400V αναλόγως μεγέθους, 2900rpm στα 

50Hz) ψυχόμενος από το αέριο αναρρόφησης προστατευμένος με εσωτερικά θερμικά αισθητή-

ρια. 

- Προπληρωμένοι με συνθετικά πολυεστερικά λάδια. 

- Υαλοθυρίδα ελέγχου στάθμης λαδιού . 

- Ηλεκτρικός προθερμαντήρας λαδιού.  

- Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης κινητήρα.  

Το χαμηλό επίπεδο θορύβου και κραδασμών θα εξασφαλίζεται από: 

- Εύκαμπτα  αντικραδασμικά  στηρίγματα  που απομονώνουν το συγκρότημα των συμπιεστών  

από το κέλυφος της μονάδας. 

- Κατάλληλο σχεδιασμό και στήριξη  των σωληνώσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπι-

εστή για την πρόληψη της μετάδοσης των κραδασμών στο κέλυφος της μονάδας. 

- Προαιρετική ηχοαπορροφητική επένδυση συμπιεστή. 

 

5.7 Εναλλάκτης νερού 

- Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας, απευθείας εκτόνωσης  

- Ο πλακοειδής εναλλάκτης πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, 

τύπου συγκολλητού χαλκού. 

- Ο εναλλάκτης θα πρέπει να είναι θερμικά μονωμένος με αφρό πολυουρεθάνης πάχους 19 mm. 

- Ο εξατμιστής θα είναι δοκιμασμένος, ελεγμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 

οδηγίες PED 97/23/EC. 

-  
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5.8 Εναλλάκτης αέρα 

- Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με κάθετα στοιχεία εναλλάκτη. 

- Πλέγμα προστασίας τοποθετημένο επί αντικραδασμικών συνδέσμων θα πρέπει να προστατεύει 

τον εναλλάκτη της μονάδας από πιθανά χτυπήματα. 

- Το στοιχείο του εναλλάκτη αέρα  θα είναι κατασκευασμένο  από σωληνώσεις χαλκού και πτερύ-

για αλουμινίου Cu / Al). 

 

5.9 Ανεμιστήρες 

- Ανεμιστήρες χαμηλής στάθμης θορύβου 

- Στιβαρή εγκατάσταση ανεμιστήρων για μειωμένο θόρυβο εκκίνησης.  

 

5.10 Ψυκτικό κύκλωμα 

H μονάδα θα λειτουργεί με το ψυκτικό μέσο R-407C  

Η στεγανότητα του ψυκτικού κυκλώματος θα εξασφαλίζεται με: 

- Συγκολλημένες συνδέσεις ψυκτικού μέσου για την αύξηση της στεγανότητας. 

- Εξάλειψη των τριχοειδών σωλήνων για μείωση των διαρροών. 

- Επαλήθευση των μετατροπέων πίεσης και αισθητήρες θερμοκρασίας χωρίς μεταφορά ψυκτικού 

μέσου. 

Το ψυκτικό κύκλωμα θα έχει ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα επιτρέποντας τη λειτο-

υργία σε χαμηλότερη πίεση συμπύκνωσης.  

Η Δυναμική διαχείριση υπερθέρμανσης θα παρέχει καλύτερη αξιοποίηση της επιφάνειας 

του συμπυκνωτή. 

Ο αλγόριθμος ελέγχου της μονάδας, θα προστατεύει τον συμπιεστή από υπερβολικές 

εκκινήσεις. 

 

5.11 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

- Η μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί υπό τάση:  

 400V 3φασική, 50 Hz +/-10% χωρίς ουδέτερο. 

- Η μονάδα θα πρέπει να έχει απολοποιημένες ηλεκτρικές συνδέσεις με: 

 Ένα σημείο σύνδεσης του παροχικού καλωδίου. 

 Κεντρικό διακόπτη αποσύνδεσης από την ηλεκτρική τροφοδοσία. 
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- Το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου θα είναι χαμηλής τάσης 24 V, και θα τροφοδοτείται μέσω 

ενός εργοστασιακά εγκατεστημένου μετασχηματιστή. 

 

5.12 Πίνακας ελέγχου 

Ο πίνακας ελέγχου θα είναι φιλικός προς το χρήστη, με έγχρωμη οθόνη αφής , θα πε-

ριλαμβάνει προηγμένη τεχνολογία επικοινωνίας μέσω Ethernet (IP) και θα έχει τα πα-

ρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Ενεργειακή διαχείριση: 

- Χρονοπρογραμματισμός για τον έλεγχο έναρξης και παύση λειτουργίας των μονάδας και λειτο-

υργίας σε δεύτερο setpoint. 

- Μεταβαλλόμενη θερμοκρασία προσαγωγής βάση θερμοκρασίας περιβάλλοντος  

- Παραλληλισμός έως δύο μονάδων με εξισορρόπηση ωρών λειτουργίας και αυτόματη εναλλαγή 

σε περίπτωση alarm της μίας εκ των δύο 

 Προηγμένες ενσωματωμένες δυνατότητες επικοινωνίας: 

- Εύκολη και υψηλής ταχύτητας τεχνολογία επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του κτηρίου με 

τεχνολογία Ethernet over (IP). 

- Πρόσβαση σε πλήθος παραμέτρων της μονάδας. 

- Νυχτερινή λειτουργία με μείωση ισχύος και στροφών ανεμιστήρων για μειωμένο θόρυβο 

- Για μονάδες με ενσωματωμένο υδραυλικό τμήμα, απεικόνιση της πίεσης νερού και υπολογισμός 

της παροχής νερού. 

 χειριστήριο 

- Φιλική προς το χρήστη και με δυναμικά γραφικά έγχρωμη οθόνη αφής  

- Περιεκτικές και σαφής πληροφορίες διαθέσιμες σε τέσσερις τουλάχιστον γλώσσες  

- Πλήρες menu, εξειδικευμένο για διαφορετικούς χρήστες (τελικός χρήστης, προσωπικό service, 

εργοστάσιο). 

- Δυνατότητα προσθήκης μέχρι και δύο (2) διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτόμα-

τη αποστολή αναφοράς σφαλμάτων. 

 

5.13 Απομακρυσμένος έλεγχος 

Η μονάδα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη μέσω του πίνακα ελέγχου από το in-

ternet, χρησιμοποιώντας σύνδεση Ethernet, παρέχοντας γρήγορο και εύκολο έλεγχο. 

Η μονάδα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σειριακή θύρα RS485, προσφέροντας την 

δυνατότητα για πολλαπλό απομακρυσμένο έλεγχο, παρακολούθηση και διάγνωση λει-

τουργιών. Η μονάδα θα πρέπει επίσης να επικοινωνεί με άλλα συστήματα διαχείρισης 

του κτηρίου, μέσω διάφορων προαιρετικών θυρών επικοινωνίας. 
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Ο τερματικός πίνακας ελέγχου θα πρέπει να επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο της 

μονάδας μέσω καλωδίωσης  

Περιορισμός ισχύος: Κλείνοντας αυτές τις επαφές, περιορίζεται η μέγιστη ηλεκτρική ισ-

χύς της μονάδας στις προκαθορισμένες τιμές. 

- Ένδειξη λειτουργίας: Ελεύθερη τάσης επαφή η οποία υποδηλώνει ότι  η μονάδα είναι σε λειτο-

υργία  

- Ένδειξη alarm: Επαφή ελεύθερη τάσης η οποία υποδηλώνει την παρουσία σημαντικού σφάλμα-

τος το οποίο έχει οδηγήσει στο κλείσιμο ενός ή δύο ψυκτικών κυκλωμάτων. 

 

5.14 Απόψυξη 

Φυσική απόψυξη, χωρίς τη χρήση συμπιεστή κατά τη διάρκεια θετικών θερμοκρασιών 

του εξωτερικού  αέρα παρέχοντας:   

Κατά την διαδικασία free defrost, θα πρέπει να λειτουργούν μόνο οι ανεμιστήρες και οι 

συμπιεστές να είναι εκτός λειτουργίας. 

5.15 Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε ευρύ φάσμα θερμοκρασίων από τους -

10°C μέχρι τους +40°C 

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να παράξει θερμό νερό θερμοκρασίας έως 65°C ακόμα 

και τη θερινή περίοδο, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι έως 40°C.  

 

Το κύκλωμα νερού πρέπει να είναι κατάλληλο για μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.  

5.16 Υδραυλική μονάδα 

Η υδραυλική μονάδα θα είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο της αντλίας θερμότητας, χωρίς να αυ-

ξάνονται οι διαστάσεις αυτής και θα περιλαμβάνει τα κάτωθι εξαρτήματα:  

- Κυκλοφορητή inverter  

- Φίλτρο 

- Εξαεριστικό 

- Δύο βάνες αποχέτευσης 

- Ασφαλιστικό 

- Αισθητήρα πίεσης για την μέτρηση της πίεσης νερού του συστήματος 

- Διακόπτη ροής (flow switch) 
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6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

Άρθρο 1: Εκκίνηση και ετήσια συντήρηση συστήματος BMS 

Εκκίνηση του υφιστάμενου συστήματος BMS όπως αυτό περιγράφεται στο παρα-

πάνω άρθρο. 

 Στην τιμή τοποθέτησης (εγκατάστασης) περιλαμβάνονται οι δαπάνες για: 

α. Έλεγχος υφιστάμενου συστήματος BMS 

β. Έλεγχος υφιστάμενων αισθητηρίων, βανών, κινητήρων διαφραγμάτων 

γ. Έλεγχος υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του δικτύου BMS 

δ. Αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων αισθητηρίων, βανών, κινητήρων διαφραγμά-

των, καλωδίων σύνδεσης δικτύου BMS 

ε. Συμβόλαιο ελέγχου και καλής λειτουργίας του συστήματος για τουλάχιστον ένα 

έτος , χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο Ρόδου. Το συμβόλαιο θα συνταχθεί από 

τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν την υπογραφή της σύμβασης. Με 

το συμβόλαιο αυτό ο ανάδοχος θα δεσμευτεί για την επισκευή και συντήρηση του συσ-

τήματος για ένα έτος χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και εντός του θα αναφέρεται ως όρος 

η παροχή κάθε εργασίας αλλά και υλικού ή μικρουλικού απαιτηθεί μέσα σ’ αυτό το χρο-

νικό διάστημα. 

Τιµή για ένα τεµάχιο: Οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) 

Άρθρο 2: Προμήθεια αντλιών θερμότητας ψύξης – θέρμανσης κτιρίου 

 Προµήθεια και τοποθέτηση κεντρικών αντλιών θερμότητας ψύξης – θέρμανσης 

ισχύος ψυκτικής απόδοσης κατά EUROVENT κατ’ ελάχιστο 500 Kw η κάθε μία. 

 Στην τιµή τοποθέτησης (εγκατάστασης) περιλαµβάνονται οι δαπάνες για: 

α. όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο κλιματισμού. Σε αυτά συμπερι-

λαμβάνεται κάθε εργασία και υλικό για όλες τις οριζόντιες ή κάθετες κεντρικές υδραυλι-

κές σωληνώσεις με τη μόνωση τους αλλά και όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές συν-

δέσεις. 

β. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για την στήριξη του (αντιδονητικά, ντίζες, 

εκτονούµενα βύσµατα κ.λ.π)  

γ. όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά 
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Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των 

απαιτούµενων υλικών, και µικροϋλικών, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έρ-

γου (µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ) η δαπάνη εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη 

των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και ερ-

γασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Ο Δήμος Ρόδου μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας μπορεί να ζη-

τήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων ,αλλά και εξαρτημάτων της αντλίας θερμότητας, εφόσον η επιτροπή 

παραλαβής κρίνει την ακαταλληλότητα τους. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί στις 

έγγραφες υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το 

Δήμο Ρόδου να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες. Σε περίπτωση μη συμ-

μόρφωσης του αναδόχου δεν παραλαμβάνεται το σύνολο του έργου. 

Τιµή για ένα τεµάχιο: Εκατό έξη χιλιάδες ευρώ (€106.000) 

Άρθρο 3: Προμήθεια fan coil δαπέδου ψύξης - θέρμανσης 

 Προµήθεια και τοποθέτηση τοπικής κλιµατιστικής µονάδας ανεµιστήρα-στοιχείου 

(FCU) (ψυκτικής απόδοσης 3.3 kw και θερμικής απόδοσης 3.2 kw στην μεσαία ταχύτη-

τα ) για δισωλήνιο σύστηµα, σύµφωνα. 

 Στην τιµή τοποθέτησης (εγκατάστασης) περιλαµβάνονται οι δαπάνες για: 

α.  όλα τα εξαρτήµατα (οι δύο (2) βάνες αποµόνωσης, ένα εξαεριστικό και δύο εύκαµπτοι 

ανοξείδωτοι σωλήνες Φ3/4" , µήκους 0.5 έως 1.0m)   

β. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για την στήριξη του (αντιδονητικά, 

ντίζες, εκτονούµενα βύσµατα κ.λ.π)  

γ. όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των 

απαιτούµενων υλικών, και µικροϋλικών, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έρ-

γου (µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ) η δαπάνη εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη 

των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και ερ-

γασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιµή για ένα τεµάχιο FCU: Οκτακόσια ευρώ (€800,00) 
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Άρθρο 4: Προμήθεια αντλίας θερμότητας για την θέρμανση του Ζεστού Νερού 

Χρήσης 

Προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας ισχύος κατά EUROVENT θερμι-

κής απόδοσης κατ’ ελάχιστο 30 Kw υψηλών θερμοκρασιών.   

Στην τιµή τοποθέτησης (εγκατάστασης) περιλαµβάνονται οι δαπάνες για: 

α. όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης με το υφιστάμενο θερμοδοχείο. 

β. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για την στήριξη του (αντιδονητικά, 

ντίζες, εκτονούµενα βύσµατα κ.λ.π)  

γ. όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων 

των απαιτούµενων υλικών, και µικροϋλικών, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του 

έργου (µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ) η δαπάνη εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη 

των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και ερ-

γασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιµή για ένα τεµάχιο: Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) 

Συντάξας 
Κολεζάκης Αντώνης 

 

Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων 
Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας Δ.Ε. Ρόδου 

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δι-

εύθυνσης Τεχνικών  ‘Έργων και Υπο-

δομών.  

 

Μπεκιάρης Αλέξανδρος 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΣΤΟΣ 

1. 

Εκκίνηση και 
ετήσια συντήρη-
ση συστήματος 
BMS 

ΤΕΜ 1,00 8.000,00 8.000,00 

2. 

Προμήθεια αν-
τλιών θερμότη-
τας ψύξης – 
θέρμανσης κτι-
ρίου (Ψυκτικής 
απόδοσης κατ’ 
ελάχιστο 500 
Kw η κάθε μία ) 

ΤΕΜ 2,00 106.000,00 212.000,00 

3. 

Προμήθεια fan 
coil δαπέδου 
ψύξης – θέρ-
μανσης 

(ψυκτικής από-
δοσης 3.3 kw 
και θερμικής 
απόδοσης 3.2 
kw στην μεσαία 
ταχύτητα ) 

ΤΕΜ 8,00 800,00 6.400,00 

4. 

Προμήθεια αν-
τλίας θερμότη-
τας για την θέρ-
μανση του Ζεσ-
τού Νερού Χρή-
σης 

(Θερμικής από-
δοσης κατ’ ελά-
χιστο 30Kw) 

ΤΕΜ 1,00 15.000,00 15.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 241.400,00 

ΦΠΑ 24% 57.936,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 299.336,00 

 

Συντάξας 
Κολεζάκης Αντώνης 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύ-

θυνσης Τεχνικών  ‘Έργων και Υποδομών.  
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Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων 
Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας Δ.Ε. 

Ρόδου 
ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

Μπεκιάρης Αλέξανδρος 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΣΤΟΣ 

1. 

Εκκίνηση και 
ετήσια συντήρη-
ση συστήματος 
BMS 

ΤΕΜ 1,00   

2. 

Προμήθεια αν-
τλιών θερμότη-
τας ψύξης – 
θέρμανσης κτι-
ρίου (Ψυκτικής 
απόδοσης κατ’ 
ελάχιστο 500 
Kw η κάθε μία ) 

ΤΕΜ 2,00   

3. 

Προμήθεια fan 
coil δαπέδου 
ψύξης – θέρ-
μανσης 

(ψυκτικής από-
δοσης 3.3 kw 
και θερμικής 
απόδοσης 3.2 
kw στην μεσαία 
ταχύτητα ) 

ΤΕΜ 8,00   

4. 

Προμήθεια αν-
τλίας θερμότη-
τας για την θέρ-
μανση του Ζεσ-
τού Νερού Χρή-
σης 

(Θερμικής από-
δοσης κατ’ ελά-
χιστο 30Kw) 

ΤΕΜ 1,00   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

 

Ο προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν επί ποινή αποκλεισμού τους Πίνακες που ακολουθούν και 

να συμπεριλάβουν τον αντίστοιχο πίνακα στην Τεχνική Προσφορά. 

Ο παρακάτω Πίνακας, συμπληρωμένος από τους υποψηφίους, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

Τεχνικής Προσφοράς. Η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με 

ΝΑΙ για τις απαιτούμενες υπηρεσίες. 

Η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» συμπληρώνεται από τους υποψηφίους με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Σημειώνεται ότι 

για όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (γραμμές του Πίνακα Συμμόρφωσης) οι υποψή-

φιοι πρέπει στην στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ να συμπληρώσουν απαραιτήτως ΝΑΙ ή 

στις περιπτώσεις που δίνεται επιλογή την επιλογή που πληροί το προσφερόμενο αγαθό, διαφορετι-

κά θα αποκλείονται. Σε περίπτωση που κελί είναι ΚΕΝΟ θεωρείται ότι η απάντηση είναι ΟΧΙ. 

Η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» συμπληρώνεται από τους υποψηφίους, αναφέροντας τη σχετική παρα-

πομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή οποιοδήποτε υλικό τεκμηρίωσης, από τα οποία πρέπει να φαίνεται 

καθαρά πως η κάθε προδιαγραφή πληρείται. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Ελάχιστη συνολική ψυκτική απόδοση 
κατά Eurovent 

500 KW   

2 Ελάχιστη συνολική θερμική απόδοση 
κατά Eurovent 

530 KW   

3 Ελάχιστη εξωτερική διαθέσιμη στατική 
πίεση στην ψύξη κατά Eurovent 

87 Kpa   

4 Ελάχιστη εξωτερική διαθέσιμη στατική 
πίεση στην θέρμανση κατά Eurovent 

82 Kpa   

5 Αριθμός συμπιεστών ανά μηχάνημα 
(τουλάχιστον) 

8   

6 Ελάχιστη απόδοση ισχύος 12.0 %   

7 Ψυκτικό ρευστό R-410A   

8 Ηλεκτρική παροχή 400/3Φ/50 Ηz   

9 Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης χωρίς soft 

starter (Amperes) 

650   

10 Αντιπαγωτική προστασία εξατμιστή ΝΑΙ   

11 Επιτηρητής φάσεων ΝΑΙ   

12 Ελάχιστο EER (κατά Eurovent) (12-7 oC) 2,65   
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13 Ελάχιστο SCOP (κατά Eurovent) (30-35 
oC) 

3,32    

14 Ελάχιστο SEER (κατά Eurovent) (12-7 
oC) 

4,22    

15 Μέγιστη ηχητική ισχύς 96 db    

16 Είδος συμπιεστών SCROLL 
 

  

17 Δυνατότητα σύνδεσης με BMS ΝΑΙ   

18 Εκτονωτικές βαλβίδες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ   

19 Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20/480C   

20 Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 
(ψυκτική απόδοση) 

120C/ 70C   

21 Τα ψυκτικά συγκροτήματα είναι αερό-
ψυκτα 

ΝΑΙ   

22 Οι αντλίες θερμότητας διαθέτουν σή-
μανση CE 

ΝΑΙ   

23 Η κατασκευάστρια εταιρεία διαθέτει Πισ-

τοποιητικό Συμμόρφωσης 
Συστήματος Ποιότητας ISO 9001 ή ισο-
δύναμο 

ΝΑΙ   

24 Όλα τα εξαρτήματα των ψυκτικών 
συγκροτημάτων είναι εγκατεστη-
μένα σε πλήρως γαλβανισμένη 
βάση που προσδίνει ακαμψία στο 
όλο συγκρότημα. Το περίβλημα 
αποτελείται από γαλβανισμένα 
καλύμματα, ηλεκτροστατικά βαμ-
μένα, με προστασία έναντι της δι-
άβρωσης 

ΝΑΙ   

Β. ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

1 Η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λει-

τουργία σε ψύξη 
είναι -200C DB 

ΝΑΙ   

2 Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λει-

τουργία σε ψύξη σε πλήρες φορτίο είναι 48 οC 

DB 

ΝΑΙ   

3 Η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λει-

τουργία σε 
θέρμανση είναι -10ο C WB 

ΝΑΙ   

4 Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λει-

τουργία σε θέρμανση 
35ο C WB 

ΝΑΙ   

Γ. ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

1 Τα ψυκτικά συγκροτήματα διαθέτουν του-
λάχιστον δύο ψυκτικά κυκλώματα με συνε-
χή ρύθμιση ισχύος 

 

ΝΑΙ 
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2 Κάθε ψυκτικό κύκλωμα περιλαμβάνει: 

 Φίλτρο ξηραντήρα με αφαιρούμενο κέλυ-

φος. 

 Γυαλί ένδειξης υγρασίας. 

 Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα. 

 Βάνα αποκοπής στην γραμμή του υγρού. 

 Πλήρης πλήρωση σε ψυκτικό μέσο 

και λαδιών συμπιεστή. 

 Εργοστασιακά εγκατεστημένο ανε-

ξάρτητο ρυθμιστή στροφών ανεμισ-

τήρα μεταβλητών στροφών. Οι ρυθ-

μιστές στροφών θα είναι στεγανότη-

τας IP 55 και σε κατά συμμόρφωση  

CE. 

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

 

3 Οι συμπιεστές διαθέτουν: 

 Ερμητικούς Διπολικούς ηλεκτροκινητήρες 

(άμεσης κινήσεως 400V, 2900rpm στα 

50Hz) που ψύχονται με αέρια 
Αναρρόφησης. 

 Υαλοθυρίδα ελέγχου στάθμης λαδιού 

 Ηλεκτρικό προθερμαντήρα λαδιού 

 Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης 

κινητήρα. 

 Αντιδονητικά στηρίγματα για την ελαχισ-

τοποίηση της μεταφοράς δονήσεων στο 

πλαίσιο της μονάδας. 

 Εύρος χρήσης τάσης +/- 10% της τάσης 

λειτουργίας (400V/50Hz/3Ph) 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

Ε. ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ 

.1 Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας, α-

πευθείας εκτόνωσης που αποτελείται 

από 2 ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα 

και ένα κύκλωμα νερού. Πρέπει να είναι 

κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χά-

λυβα AISI 316L, τύπου συγκολητού χαλ-

κού και να είναι θερμικά μονωμένος με 

αφρό πολυουρεθάνης. Η πτώση πίεσης 

στον εναλλάκτη δεν πρέπει να υπερβαί-

νει τα 45 kPa σε συνθήκες Eurovent. Ε-

πίσης ο εξατμιστής θα είναι δοκιμασμέ-

νος, ελεγμένος και πιστοποιημένος σύμ-

φωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες PED 

 

ΝΑΙ 
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2014/68/EU. 

.   

 

2 Ο εξατμιστής πρέπει να είναι  εφοδιασ-

μένος  με ηλεκτρονικό διακόπτη ροής , 

εγκατεστημένος εργοστασιακά 

ΝΑΙ   

ΣΤ. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ 

1 Ο συμπυκνωτής αποτελείται από χαλκοσωλη-

νες χωρίς ραφή και πτερύγια αλουμίνιου μηχα-

νικά εκτονωμένα πάνω τους, με αξονικούς ανε-

μιστήρες απευθείας μετάδοσης κίνησης. 

ΝΑΙ   

2 Ο σχεδιασμός των στοιχείων θα εί-
ναι μορφής σχήματος  V για την 
προστασία από χαλάζι 

ΝΑΙ   

3 Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα έχουν 

ελεχθεί για διαρροή και θα υποβάλλονται 

σε δοκιμή πίεσης 45 bars.  

 

   

 

Ζ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ 

1 Τα ψυκτικα συγκροτήματα φέρουν αξονικούς 
ανεμιστήρες κατακόρυφης απόρριψης αέρα. 
Ο σχεδιασμός των πτερυγίων του ανεμιστή-
ρα βοηθά την αθόρυβη λειτουργία του. 

ΝΑΙ   

2 Οι κινητήρες των ανεμιστήρων είναι απευθεί-
ας μετάδοση κίνησης, τριφασικοί INVERTER. 

ΝΑΙ   

3 Οι ανεμιστήρες είναι στατικά και δυναμικά ζυ-

γοσταθμισμένοι. 

ΝΑΙ   

4 Οι φτερωτές των ανεμιστήρων προστατεύονται 

από μεταλλικό 
πλέγμα. 

ΝΑΙ   

5 Οι ανεμιστήρες διαθέτουν έλεγχο προοδευτικής 

ρύθμισης 
ταχύτητας περιστροφής για το ψυκτικό συγκρό-
τημα. 

ΝΑΙ   

Η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

1 Ο ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται τοπο-
θετημένος πάνω στην μονάδα, σε κεν-
τρική θέση και εντός ερμαρίου με πόρ-
τα. 

ΝΑΙ   
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2 Ο ηλεκτρικός πίνακας περιλαμβάνει γενικό δι-

ακόπτη και επιτηρητή φάσεων. 

ΝΑΙ   

3 Τα κυκλώματα ισχύος περιλαμβάνουν 
ξεχωριστά ρελέ και διακόπτες θερμικής 
προστασίας για κάθε συμπιεστή και κάθε 
ανεμιστήρα του συμπυκνωτή. 

ΝΑΙ   

Θ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να αποτελείται 
από έγχρωμη οθόνη αφής και θα έχει τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά. 

 Έλεγχος κατάστασης ψυκτικού μέσου 
,(υπερθέρμανση αναρρόφησης, έλεγχος 
πίεσης συμπύκνωσης). 

 Έλεγχος της απόδοσης με βάση την θερ-
μοκρασία νερού εξόδου (ή εισόδου) σε 
σχέση με τον ρυθμό μεταβολής της θερ-
μοκρασίας επιστροφής.  

 Μεταβλητή θερμοκρασία νερού προσα-
γωγής ή επιστροφής με σύστημα αντισ-
τάθμισης βασισμένο στην θερμοκρασία 
αέρα περιβάλλοντος, διαφορική θερμοκ-
ρασία κρύου νερού ή μέσω 0-10 V σήμα-
τος.  

 Δυνατότητα διπλής ρύθμισης θερμοκρα-
σίας νερού εξόδου που θα ενεργοποιείται 
απομακρυσμένα μέσω επαφής ή μέσω 
ενσωματωμένου χρονοδιακόπτη. 

 Ρυθμιζόμενος ρυθμός μείωσης της θερ-
μοκρασίας του νερού σε ένα εύρος από 
0.11°C έως 1.1°C για την αποφυγή υψη-
λών –λανθασμένων φορτίσεων κατά την 
εκκίνηση.  

 Χρονοπρόγραμμα επτά ημερών και ορισ-
μός έως 14 χρονικών περιόδων διακο-
πών. 

 Πρόγραμμα «Νυχτερινής  λειτουργίας» , 
ρύθμιση μείωσης της στάθμης θορύβου 
της μονάδας μέσω του περιορισμού της 
απαίτησης. Η διαδικασία καθορίζεται από 
τον χρήστη μέσω προγραμματισμού 

 Πρόσβαση διασύνδεσης  μέσω Web 

 Δυνατότητα προσθήκης μέχρι και δύο (2) 
διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
για αυτόματη αποστολή αναφοράς 
σφαλμάτων. 

 Ειδοποίηση σφαλμάτων μέσω e-mail. 

 Καταγραφή δεδομένων  

 Εναλλαγή λειτουργίας συμπιεστών και αν-
τλιών για την επίτευξη ίσου χρόνου λει-
τουργίας και εκκινήσεων. 

ΝΑΙ   
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 Έλεγχος περιορισμού ισχύος (δυνατότητα 
ρύθμισης από 0% έως 100%), μέσω α-
πομακρυσμένης επαφής. 

 Απομακρυσμένη διασύνδεση συστήματος. 

 Έξοδος σήματος για ένδειξη λειτουργίας 
και σφάλματος. 

 Τα εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας, 
συντήρησης και λίστα ανταλλακτικών 
πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική 
μορφή και να είναι εύκολα προσβάσιμα 
με τη σύνδεση ενός φορητού υπολογιστή 
στον πίνακα ελέγχου του μηχανήματος. 

 Έλεγχος έναρξης/παύσης λειτουργίας της 
αντλίας κυκλοφορίας νερού. 

 Ηλεκτρονικός  υπολογισμός παροχής νε-
ρού και εξωτερικής στατικής πίεσης.  

 Ηλεκτρονική ρύθμιση των στροφών της 
αντλίας νερού και της παροχής νερού 
(στην περίπτωση που η μονάδα είναι ε-
ξοπλισμένη με αντλία μεταβλητής ταχύ-
τητας ) 

 Εντολή έναρξης/παύσης εξωτερικής αν-
τλίας ( έως 2 αντλίες). 

 Έλεγχος ενός εξωτερικού κυκλοφορητή 
μεταβλητών στροφών μέσω σήματος 0-
10 V. 

 

 

 

Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1 Εγγύηση τουλάχιστον δυο (2) ετών την παρά-

δοση των ψυκτικών  
συγκροτημάτων 

ΝΑΙ 
  

2 Τα ψυκτικά συγκροτήματα δεν ξεπερνούν σε 

βάρος τα 4.000 Kg 
ΝΑΙ   

3 Τα ψυκτικά συγκροτήματα δεν ξεπερνούν σε 
μήκος τα 5,0 m 

 

ΝΑΙ 

  

4 Οι μονάδες είναι κατασκευασμένες & πιστοπο-
ιημένες σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανο-
νισμούς ασφάλειας και να διαθέτουν 

σήμανση CE. 

 

ΝΑΙ 

  

5 Το εργοστάσιο κατασκευής τους είναι πιστοπο-
ιημένο κατά ISO9001 όσον αφορά στο σύστη-
μα εξασφάλισης της ποιότητας 

 

ΝΑΙ 

  

6 Το εργοστάσιο κατασκευής τους είναι 
πιστοποιημένο κατά ISO14001 όσον 
αφορά στην περιβαλλοντική διαχείρι-
ση. 

 

ΝΑΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Ελάχιστη συνολική θερμική απόδοση 
κατά Eurovent  (65-50 και θερμοκρασία 
αέρα 7ο C) 

 30 KW    

2 Εξωτερική διαθέσιμη στατική πίεση στην 
θέρμανση (65-50 και θερμοκρασία αέρα 
7ο C) 

90 Kpa    

3 Δυνατότητα λειτουργίας της μονάδας σε 
παροχή 1,80 με 2,85 m3/h 

ΝΑΙ   

4 Αριθμός συμπιεστών ανά μηχάνημα  1   

5 Ψυκτικό ρευστό R-407C    

6 Ηλεκτρική παροχή 400/3Φ/50 Ηz   

7 Αντιπαγωτική προστασία εξατμιστή ΝΑΙ   

8 Επιτηρητής φάσεων ΝΑΙ   

9 Ελάχιστο SCOP (κατά Eurovent) 35-30 
oC 

3,35    

10 Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (amperes) 30 Α    

11 Μέγιστη ηχητική ισχύς 85 db    

12 Παραγωγή ζεστού νερού μέχρι 65 oC NAI   

13 Είδος συμπιεστών SCROLL 
 

  

14 Δυνατότητα σύνδεσης με BMS ΝΑΙ   

15 Εκτονωτικές βαλβίδες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ   

16 Τα ψυκτικά συγκροτήματα είναι αερό-
ψυκτα 

ΝΑΙ   

17 Οι αντλίες θερμότητας διαθέτουν σή-
μανση CE 

ΝΑΙ   

18 Η κατασκευάστρια εταιρεία διαθέτει Πισ-

τοποιητικό Συμμόρφωσης 
Συστήματος Ποιότητας ISO 9001 ή ισο-
δύναμο 

ΝΑΙ   

19 Όλα τα εξαρτήματα των ψυκτικών 
συγκροτημάτων είναι εγκατεστη-
μένα σε πλήρως γαλβανισμένη 
βάση που προσδίνει ακαμψία στο 
όλο συγκρότημα. Το περίβλημα 
αποτελείται από 

γαλβανισμένα καλύμματα, ηλεκτροστα-

τικά βαμμένα, με προστασία 
έναντι της διάβρωσης 

ΝΑΙ   

Β. ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 



 

 

 

96 

1 Η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 

για λειτουργία σε 
θέρμανση είναι -20ο C WB 

ΝΑΙ   

2 Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 

για λειτουργία σε θέρμανση 
40ο C WB 

ΝΑΙ   

Γ. ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

1 Οι αντλίες θερμότητος θα διαθέτουν 
ένα ψυκτικό κύκλωμα  

ΝΑΙ   

2 Το ψυκτικό κύκλωμα περιλαμβάνει: 

 Ερμητικούς συμπιεστές  

 Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα 

 Αισθητήρες πίεσης & θερμοκρα-

σίας 

 Ολοκληρωμένη πλήρωση λε-

ιτουργίας του ψυκτικού μέσου 

R407C 

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

 

3 Οι συμπιεστές διαθέτουν: 

 Διπολικό ηλεκτροκινητήρα (άμε-

σης κινήσεως 230 ή 400V αναλό-

γως μεγέθους, 2900rpm στα 

50Hz) ψυχόμενος από το αέριο 

αναρρόφησης  

 

 

ΝΑΙ 

  

  Ηλεκτρονική προστασία 
υπερθέρμανσης κινητήρα.  

 Υαλοθυρίδα ελέγχου 
στάθμης λαδιού 

 Αντιδονητικά στηρίγματα 
για την ελαχιστοποίηση 
της μεταφοράς δονήσεων 
στο πλαίσιο της μονάδας. 

 Εύρος χρήσης τάσης 

+/- 10% της τάσης λει-

τουργίας 

(400V/50Hz/3Ph) 

ΝΑΙ   

Ε. ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ 

1 Το στοιχείο του εναλλάκτη αέρα  θα εί-

ναι κατασκευασμένο  από σωληνώσεις 

χαλκού και πτερύγια αλουμινίου Cu / Al 

 

ΝΑΙ 

  

ΣΤ. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 

1 Ο εναλλάκτης νερού θα αποτελεί-

ται από ένα πλακοειδή εναλλάκτη 

θερμότητας, απευθείας εκτόνω-

σης κατασκευασμένος  από χά-

λυβα AISI 316L και θα είναι μο-

ΝΑΙ   
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νωμένος με αφρό πολυουρεθά-

νης πάχους 19mm  

 

2 Ο εναλλάκτης θα είναι δοκι-
μασμένος, ελεγμένος και 
πιστοποιημένος σύμφωνα 
με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 
PED 97/23/EC 

ΝΑΙ   

 

 

Ζ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΜΙΣΤΗ 
1 Ανεμιστήρες χαμηλής στάθμης θορύ-

βου,  κατασκευασμένοι από συνθετικά 

υλικά, παρέχοντας λιγότερο θόρυβο 

λόγω απουσίας ενοχλητικών θορύβων 

χαμηλών συχνοτήτων. 

. 

ΝΑΙ   

Η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

1 Ο ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται το-
ποθετημένος πάνω στην μονάδα, σε 
κεντρική θέση και εντός ερμαρίου με 
πόρτα. 

ΝΑΙ   

2 Ο ηλεκτρικός πίνακας περιλαμβάνει γενικό 

διακόπτη  

ΝΑΙ   

Θ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να αποτελείται 
από έγχρωμη οθόνη αφής και θα έχει τα κά-
τωθι χαρακτηριστικά. 

- Χρονοπρογραμματισμός για τον έλεγχο 
έναρξης και παύση λειτουργίας των μο-
νάδας και λειτουργίας σε δεύτερο 
setpoint. 

- Μεταβαλλόμενη θερμοκρασία προσα-
γωγής βάση θερμοκρασίας περιβάλλον-
τος  

- Παραλληλισμός έως δύο μονάδων με ε-
ξισορρόπηση ωρών λειτουργίας και αυ-
τόματη εναλλαγή σε περίπτωση alarm 
της μίας εκ των δύο 

- Πρόσβαση σε πλήθος παραμέτρων της 
μονάδας. 

- Νυχτερινή λειτουργία με μείωση ισχύος 
και στροφών ανεμιστήρων για μειωμένο 
θόρυβο 

- Για μονάδες με ενσωματωμένο υδραυλι-
κό τμήμα, απεικόνιση της πίεσης νερού 

ΝΑΙ   
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και υπολογισμός της παροχής νερού. 
- Πλήρες menu, εξειδικευμένο για διαφο-
ρετικούς χρήστες (τελικός χρήστης, 
προσωπικό service, εργοστάσιο). 

- Περιεκτικές και σαφής πληροφορίες δια-
θέσιμες σε τουλάχιστιον 4 γλώσσες (Αγ-
γλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά)  

 

 

Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1 Εγγύηση τουλάχιστον δυο (2) ετών την παρά-

δοση των ψυκτικών  
συγκροτημάτων και συμβόλαιο συντήρησης 
τους για αυτό το χρον 

ΝΑΙ 
  

2 Τα ψυκτικά συγκροτήματα δεν ξεπερνούν σε 

βάρος τα 550 Kg 
ΝΑΙ   

3 Τα ψυκτικά συγκροτήματα δεν ξεπερνούν σε 
μήκος τα 1,8 m 

 

ΝΑΙ 

  

4 Οι μονάδες είναι κατασκευασμένες & πιστο-
ποιημένες σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς ασφάλειας και να διαθέτουν 

σήμανση CE. 

 

ΝΑΙ 

  

5 Το εργοστάσιο κατασκευής τους είναι πιστο-
ποιημένο κατά ISO9001 όσον αφορά στο 
σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας 

 

ΝΑΙ 

  

6 Το εργοστάσιο κατασκευής τους εί-
ναι πιστοποιημένο κατά ISO14001 
όσον αφορά στην περιβαλλοντική 
διαχείριση. 

 

ΝΑΙ 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤA FCU KAI TO BMS 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Συμφωνία τεχνικών προδιαγραφών FAN 
COIL UNIT με τα προσφερόμενα 

ΝΑΙ   

2 Συμφωνία προσφοράς με τις προδιαγραφές 
έναρξης, ολοκλήρωσης  και συντήρησης 
συστήματος ελέγχου BMS  του κτιρίου. 

ΝΑΙ   

 

Συντάξας 
Κολεζάκης Αντώνης 

Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων 
Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας Δ.Ε. Ρόδου 

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δι-

εύθυνσης Τεχνικών  ‘Έργων και Υπο-

δομών.  

Μπεκιάρης Αλέξανδρος 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ  (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε-

ΕΕΠ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 

που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αριθμός της προκήρυξης 

- 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 

- 

URL της ΕΕ 

Εθνική επίσημη εφημερίδα 

- 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες 

με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Χώρα: 

Ελλάδα 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 

Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή διαδικασία 

Τίτλος: 

«Προμήθεια αντλιών θερμότητας κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας» 

Σύντομη περιγραφή: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
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- 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 

- 

Οδός και αριθμός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

- 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

- 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 

- 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

- 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

-2- 

❍ Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 

ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

- 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
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- 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 

Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε 

το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 

υπογράψτε το μέρος VI. 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

- 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 

ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

- 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

❍ Ναι 

-3- 

❍ Όχι 

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή 

δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

- 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία προμήθειας: 

- 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 

- 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 

ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 

- 

-4- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

#1 

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή 

των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

Όνομα 

- 

Επώνυμο 

- 

Ημερομηνία γέννησης 

- 

Τόπος γέννησης 

- 

Οδός και αριθμός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

- 
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

- 

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 

-5- 

στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, 

καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 

συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό 

προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 

και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 

τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις 

οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε 

τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές 

οντότητες. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 

δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων: 

- 

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και 

-6- 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 
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κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 

L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Διαφθορά 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

-7- 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 

της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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, 
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σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 

ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή 

του οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Απάτη 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 

1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

-8- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 

με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 

1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 

λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

-9- 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

-10- 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
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Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 

μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 

χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 

Ενεχόμενο ποσό 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση; 

-11- 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 

απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονομικός φορέας 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; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

-12- 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 

Ενεχόμενο ποσό 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 

απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονομικός φορέας 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; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

-13- 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 

τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 

στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

-14- 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 

στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πτώχευση 

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

-15- 
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URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αφερεγγυότητα 

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 

παύσης δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Διακανονισμός με τους πιστωτές 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

-16- 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
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να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

-17- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 
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- 

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

-18- 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

-19- 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά 

περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης 
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Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 

ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ 

άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

-20- 

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 

απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 

της παρούσας διαδικασίας 

Ο οικονομικός φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
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β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

-21- 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι 

Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Λήξη 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα 

μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 

ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει 

ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική 

εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 

κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα 
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αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου 

να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν 

υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

όπως καθορίζεται στο μέρος Ι. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

- 

Τόπος 

-22- 

- 

Υπογραφή 
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