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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Διεύθυνση Νόμιμης Έδρας:  

Φειδία 25, 45221, Ιωάννινα 

Διεύθυνση Επικοινωνίας: 

Κουγκίου 3Α, 45221, Ιωάννινα  

Πόλη Ιωάννινα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 452 21 

Τηλέφωνο 26513 07460 

Φαξ - 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  research@p2pfoundation.net 

Αρμόδιος για πληροφορίες Χρήστος Γιωτίτσας 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.p2plab.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
συγκεκριμένα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διοργάνωση ανοιχτών δραστηριοτήτων 
σκέψης, δράσης και επιμόρφωσης σχετικά με εργαλεία και πρακτικές για τη δημιουργική αλλαγή 
των κοινωνιών, η παραγωγή καινοτόμων ανοιχτών τεχνικο-οικονομικών λύσεων σε τοπικά 
προβλήματα, η ενίσχυση και προβολή του κινήματος των Κοινών (Commons), η δημιουργία 
ολοκληρωμένων διεπιστημονικών οπτικών σχετικά με τα διάφορα συνεργατικά και ομότιμα 
εγχειρήματα, καθώς και η συγγραφή και επιμέλεια άρθρων, βιβλίων και αναφορών πάνω στα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου. 

Ανήκει στην κατηγορία «τυχόν άλλη δραστηριότητα» σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη 
Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ.  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στις διευθύνσεις (URL): www.p2plab.gr, www.diavgeia.gov.gr & 
www.eprocurement.gov.gr   

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση. 
Επιπλέον, παρακάτω παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: 

 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ  

         ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Διεύθυνση: Κουγκίου 3Α, 45221, Ιωάννινα 

Τηλέφωνο: 26513 07460 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: research@p2pfoundation.net   

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χρήστος Γιωτίτσας 

mailto:research@p2pfoundation.net
http://www.p2plab.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:research@p2pfoundation.net
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το Άρθρο 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις 
του νόμου αυτού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση συνίσταται στην προμήθεια εξοπλισμού επιτραπέζιας και 
αποκεντρωμένης κατασκευής – μηχανολογικός εξοπλισμός για επεξεργασία μετάλλου και 
ξύλου στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.2.1 του Πακέτου Εργασίας 4: Ανάπτυξη των υποδομών 
DGML, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν διαμορφωθεί μετά από τη συλλογή και 
ανάλυση απαιτήσεων στο πλαίσιο του έργου «Catalysing innovation and entrepreneurship 
unlocking the potential of emerging production and business models» και ακρωνύμιο 
PHYGITAL. 

Το έργο PHYGITAL εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B 
“BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (για την 
Ελλάδα ειδικά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 
BMPI/1.1/2361/2017 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) που υπογράφηκε στις 
02/10/2017 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας 
INTERREG V-B “BALKAN - MEDITERRANEAN 2014-2020” και του ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμού 
Ανοιχτών Τεχνολογιών  και έχει λάβει κωδικό MIS 5018734. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  η προμήθεια εξοπλισμού επιτραπέζιας και αποκεντρωμένης 
κατασκευής – μηχανολογικός εξοπλισμός για επεξεργασία μετάλλου και ξύλου στο πλαίσιο 
του Παραδοτέου 4.2.1 του Πακέτου Εργασίας 4: Ανάπτυξη των υποδομών DGML, με βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές που έχουν διαμορφωθεί μετά από τη συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων 
στο πλαίσιο του έργου «Catalysing innovation and entrepreneurship unlocking the potential 
of emerging production and business models» και ακρωνύμιο PHYGITAL. 

Οι ανάγκες της προμήθειας περιλαμβάνουν πριονοκορδέλα, γωνιακό τροχό,  δίδυμο τροχό 
λείανσης, τρυπάνι, μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης, συλλογή εργαλείων χειρός και αναλύονται 
λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

• 42630000-1 Εργαλειομηχανές για κατεργασία μετάλλων 

• 14810000-2 Λειαντικά προϊόντα 

• 24911200-5 Συγκολλητικά μέσα 

• 24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 

• 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 

• 31711140-6 Ηλεκτρόδια 

• 34324000-4 Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους 

• 35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες 

• 35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 

• 42123400-1 Αεροσυμπιεστές 

• 42637000-0 Εργαλειομηχανές για τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών ή το φρεζάρισμα μετάλλων 

• 42662000-4 Εξοπλισμός συγκόλλησης 
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• 42662100-5 Εξοπλισμός ηλεκτροσυγκόλλησης 

• 42674000-1 Μέρη και εξαρτήματα για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλου 

• 42675000-8 Μέρη και εξαρτήματα για εργαλειομηχανές κατεργασίας σκληρών υλικών 

• 43812000-8 Εξοπλισμός πριονίσματος 

• 44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 

• 44315100-2 Εξαρτήματα συγκόλλησης 

• 44510000-8 Εργαλεία 

• 44511000-5 Εργαλεία χειρός 

• 44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 

• 44512940-3 Εργαλειοθήκες 

• 44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
ενενήντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (23.490,76€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.944,16€, ΦΠΑ: 4.546,60€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.  

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

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: 

1. 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 

2. του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 
2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών 
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση 
και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 

3. του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» 

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

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» 
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6. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

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

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

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

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

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

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

13. 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» 

14. της με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 

15. της με αρ. 300488/ΥΔ1244 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016) 
«Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020) 

16. τα επίσημα έγγραφα του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-Β 
“BALKANMEDITERRANEAN 2014-2020” και ειδικότερα (i) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B “BALKAN-
MEDITERRANEAN 2014-2020”, (ii) το εγχειρίδιο υλοποίησης έργων, (iii) ο ολοκληρωμένος 
οδηγός επικοινωνίας έργων και (iv) η Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης 
των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας 

17. της από 10/03/2017 απόφασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-Β “BALKAN - MEDITERRANEAN 
2014-2020”, που έλαβε χώρα στη Λεμεσό 

18. του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του έργου (application form), καθώς και της εγκεκριμένης 
φόρμας αιτιολόγησης του προϋπολογισμού (budget justification form) του έργου 
“Catalysing innovation and entrepreneurship unlocking the potential of emerging production 
and business models“ με ακρωνύμιο PHYGITAL 

19. τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και του συμφώνου 
συνεργασίας του εταιρικού σχήματος (partnership agreement) του έργου PHYGITAL 

20. της με αρ. πρωτ. οικ. 127053-20/11/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης περί της έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων 2017, στη ΣΑΕΠ-618/6 του έργου PHYGITAL (Κ.Ε. 2017ΕΠ61860003) με 
δικαιούχο την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

21. της από 22/04/2019 με Αρ. Πρωτ. 08/2019 απόφασης των εταίρων με την οποία η Αστική 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού 
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού επιτραπέζιας και αποκεντρωμένης 
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κατασκευής – μηχανολογικός εξοπλισμός για επεξεργασία μετάλλου και ξύλου στο 
πλαίσιο του έργου PHYGITAL».  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/05/2019 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, 
Κουγκίου 3Α, 45221, Ιωάννινα, στις 13/05/2019 και ώρα 15.00 μ.μ. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία της Αστικής 
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, Κουγκίου 3Α, 45221, Ιωάννινα, μέχρι την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των 
διαγωνιζομένων. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την 
ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν 
στους διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα 
λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους 
διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν. 

1.6 Δημοσιότητα 

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

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.p2plab.gr στις 25/04/2019. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.p2plab.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και 
συγκεκριμένα: 

o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας Συμμόρφωσης 

o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

2. το προσαρμοσμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης/ ΤΕΥΔ (Παράρτημα ΙV) 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του 
Διαδικτύου, στις διευθύνσεις: (URL): www.p2plab.gr, www.diavgeia.gov.gr & 
www.eprocurement.gov.gr.    

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ 
ειδικά η υποβολή του φακέλου σε έντυπη μορφή γίνεται στην παρακάτω διεύθυνση: 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Κουγκίου 3Α, 45221, Ιωάννινα 

Τηλέφωνο: 26513 07460 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: research@p2pfoundation.net   

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χρήστος Γιωτίτσας 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (για 
τα στοιχεία επικοινωνίας βλέπε παρ. 2.1.2),  το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
το αργότερο 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Όλες οι διευκρινιστικές απαντήσεις θα δημοσιευθούν επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.p2plab.gr   

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:research@p2pfoundation.net
http://www.p2plab.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α΄188). 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 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και 
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Αντίστοιχα, 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. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (π.χ. Αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Δεν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεδομένου ότι ο παρόν διαγωνισμός 
είναι συνοπτικός. Περαιτέρω, δεν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
δεδομένου ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των 20.000,00€ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (πρβλ. άρθρο 72 του ν.4412/2016, παράγραφοι 1α & 1β). 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

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

 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 

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής (πρβλ. άρθρο 72 του ν.4412/2016, παράγραφος 
1α). 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

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

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  
αφορά  στους διαχειριστές. 

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   

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

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους  

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 ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 (ΤΕΥΔ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ “Δηλώσεις σχετικά με παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικού και εργατικού δικαίου”),  

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

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

(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.6.2 της παρούσας,  

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

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

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος. 

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

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. 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 αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. 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 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
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αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

2.2.5 Στήριξη στις ικανότητες τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 
διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.6.1 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 της 
παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

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

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

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

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

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

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.5 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση των παραγράφων 2.2.4. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 

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

α) Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου,  όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, το οποίο 
πρέπει να εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως 
άνω παράγραφο 2.2.3.1.  

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας. Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου 
ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους 
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα 
οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

γ) για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.2.3.2, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού, 
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα (η οποία να έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών), 
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις 
α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis) του άρθρου 81.  

Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα (η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών), 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 (η οποία 
να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών), ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art81
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης το οποίο να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή 
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα εν 
λόγω έγγραφα/ δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 

Όλες οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν απαιτούνται, θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, ενώ οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να 
έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών.  



ΑΔΑ: 61ΜΤ46ΜΩΘΔ-ΔΙ9



 

Σελίδα 17 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

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

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

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

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

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

Τα ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. Δεν επιτρέπονται 
εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). 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 
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αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 
και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην 
αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, 
ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Αναθέτουσα Αρχή 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
Διεύθυνση: Κουγκίου 3Α, 45221, Ιωάννινα 
Τηλέφωνο: 26513 07460 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: research@p2pfoundation.net   

Είδος και τίτλος διαγωνισμού 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 
επιτραπέζιας και αποκεντρωμένης κατασκευής – 
μηχανολογικός εξοπλισμός για επεξεργασία μετάλλου και 
ξύλου», Παραδοτέο 4.2.1. «Προμήθεια του εξοπλισμού 
επιτραπέζιας και αποκεντρωμένης κατασκευής» στο πλαίσιο του 
έργου «Catalysing innovation and entrepreneurship unlocking the 
potential of emerging production and business models» και 
ακρωνύμιο PHYGITAL το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα 
Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B “BALKAN-
MEDITERRANEAN 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από 
Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών 

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών 

13/05/2019 και ώρα 14:00 

Προσφέρων 
Πλήρης Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 
Ταχυδρομική Διεύθυνση, ΤΚ, Τηλέφωνο, Φαξ, Email 

Να μην ανοιχτεί από την υπηρεσία 

Εντός του ενιαίου φακέλου θα εσωκλείονται δύο επιμέρους σφραγισμένοι φάκελοι. Κάθε επιμέρους 
φάκελος θα φέρει ομοίως τις παραπάνω γενικές ενδείξεις, καθώς και κατά περίπτωση, ανάλογα με 
το περιεχόμενό του την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά».  

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την 
προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα 
με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. 

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκε 
έγκαιρα αλλά δεν έφτασε έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα 
επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IV). 

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

mailto:research@p2pfoundation.net
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Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ 
της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τα έγγραφα ή/ και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Αυτά περιλαμβάνουν τα 
αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά 
στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, 
σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

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

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή) και περιλαμβάνει τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης:  

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα, ενώ αναγράφεται αριθμητικώς και 
ολογράφως και η συνολική προσφερόμενη τιμή. 

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

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 
ημερων από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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. β της 
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει τους 
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα: 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η 
επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, 
όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 
κρίση της επιτροπής. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους 
προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα 
χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των 
υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη 
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 
αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των 
σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία  
απόφαση. 
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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. 

Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον 
ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα 
ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, 
στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση 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  ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με την Παράγραφο 2.2.6.2 της 
παρούσας.  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) 
ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές.  

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

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

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

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4 της παρούσας,  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  
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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 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α)παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση 
άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,  

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, 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 δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
106.  

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.5 της 
παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη 
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα 
αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ανωτέρω 
ένστασης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα 
στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art103
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b
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Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη 
τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.  



ΑΔΑ: 61ΜΤ46ΜΩΘΔ-ΔΙ9



 

Σελίδα 25 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

Δεν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δεδομένου ότι η εκτιμώμενη αξία 
της σύμβασης είναι κατώτερη των 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (πρβλ. άρθρο 72 
του ν.4412/2016, παράγραφος 1β). 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 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. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
ήτοι α) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν και β) Πιστοποιητικά 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 της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

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

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

Με την πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

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

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται 
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και εγκατασταθούν στις θέσεις εργασίας που θα 
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, στον συνεργατικό χώρο κατασκευής στο Καλέντζι του 
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Πνευματικό Κέντρο, Επαρχιακή Οδός Ιωαννίνων – Συρράκου 43, 
440 13, Καλέντζι, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, με μέριμνα του αναδόχου εντός ενός (1) μήνα, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Τα προς προμήθεια είδη θα παραλάβουν η Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής η οποία 
θα υπογράψει και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των 
υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, 
ο προμηθευτής. Συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 
απόρριψης μετά τη διενέργεια του ελέγχου. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών 
Πρωτοκόλλων Παραλαβής πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοσή τους. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Το έργο Phygital «Catalysing innovation and entrepreneurship unlocking the potential of 

emerging production and business models» («Εκκινώντας την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα, απελευθερώνοντας τις προοπτικές αναδυόμενων παραγωγικών και 

επιχειρηματικών μοντέλων»), σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B «Βαλκανική - Μεσόγειος 2014-2020» (Άξονας 

Προτεραιότητας 1, Θεματικός Στόχος 3, Επενδυτική Προτεραιότητα 3a, Ειδικός Στόχος 1.1) με 

συνολικό προϋπολογισμό 855.172,79 € και διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες. 

Το έργο Phygital επιδιώκει την πιλοτική εφαρμογή, την αξιολόγηση και την προώθηση ενός 

αναδυόμενου παραγωγικού και επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο στηρίζεται στη σύζευξη των 

παγκόσμιων ψηφιακών κοινών γνώσης από διάφορα έργα ανοικτού σχεδιασμού, με τις 

τεχνολογίες κατανεμημένης κατασκευής, όπως οι τρισδιάστατοι (3Δ) εκτυπωτές και οι CNC 

εργαλειομηχανές. Σπόροι αυτού του μοντέλου, το οποίο αναφέρεται ως “σχεδιάζουμε παγκόσμια, 

κατασκευάζουμε τοπικά” (design global, manufacture local – εφεξής εν συντομία DGML), έχουν 

αναδειχθεί από πολυάριθμα επιτυχημένα έργα προσανατολισμένα στα κοινά σε παγκόσμια 

κλίμακα, τα οποία έχουν εισάγει καινοτόμες πρακτικές οργάνωσης και επιχειρηματικότητας. 

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των τοπικών ικανοτήτων για καινοτομία, αξιοποιώντας την 

παγκόσμια διαθέσιμη γνώση για την αντιμετώπιση τοπικών προκλήσεων. Ταυτόχρονα, μέσω της 

δημιουργίας ισχυρών διακρατικών δεσμών συνεργασίας επιδιώκεται η υποστήριξη νέων και 

υφιστάμενων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της κοινωνικής 

οικονομίας. 

Το έργο Phygital υιοθετεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση για τη σύγκλιση διαφορετικών 

εμπλεκόμενων μερών και την ανάπτυξη συνεργιών σε τοπικό, διακρατικό και παγκόσμιο επίπεδο, 

μέσα από: 

1) τη δημιουργία μίας πολύγλωσσης πλατφόρμας ανοικτής γνώσης, η οποία θα φιλοξενεί, θα 

οργανώνει και θα διαχέει τα παγκόσμια γνωσιακά κοινά, 

2) την ανάπτυξη και διασύνδεση ανοικτών συνεργατικών χώρων παραγωγής (makerspaces), 

εξοπλισμένων με τεχνολογίες κατανεμημένης κατασκευής, για την προώθηση σχετικών 

τοπικών πρακτικών σε μία σειρά επεκτάσιμων πιλοτικών προγραμμάτων που θα λάβουν χώρα 

σε 3 θεματικές περιοχές: την αγροτική παραγωγή (Ελλάδα), τις κοινωνικές δημιουργικές 

πρακτικές (Κύπρος) και την πολιτιστική κληρονομιά (Αλβανία), και 

3) την υποστήριξη των αναδυόμενων επιχειρηματικών πρακτικών με την ίδρυση του Δικτύου 

Phygital, ένα ανοικτό, αποκεντρωμένο επιχειρηματικό και επαγγελματικό δίκτυο, αφιερωμένο 

στην ενδυνάμωση της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε διακρατικό 

επίπεδο. 

Το διακρατικό εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από επτά (7) οργανισμούς από την Ελλάδα, 

την Κύπρο και την Αλβανία, και συγκεκριμένα: 
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• LP - ΕΕΛΛΑΚ Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών (Ελλάδα - Επικεφαλής Εταίρος) 

• PP2 - Οργάνωση για την έρευνα, την τεκμηρίωση και την προώθηση των ομότιμων πρακτικών 
(Ελλάδα) 

• PP3 - Δήμος Λακατάμιας (Κύπρος) 

• PP4 - Open Labs (Αλβανία) 

• PP5 - Δήμος Βορείων Τζουμέρκων (Ελλάδα) 

• PP6 - Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Κύπρος) 

• PP7 - Εθνικό Κέντρο Λαογραφικών Δραστηριοτήτων (Αλβανία) 

Οι ομάδες στόχευσης του έργου PHYGITAL περιλαμβάνουν: τοπικούς καινοτόμους επιτηδευματίες 

και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αγρότες, καλλιτέχνες και πολιτισμικούς φορείς, καθώς και 

μεμονωμένους ακτιβιστές και κοινότητες που συνεισφέρουν σε συνεργατικά έργα και έργα ανοικτού 

σχεδιασμού, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Γενικότερα, το έργο στοχεύει να κινητοποιήσει και να 

ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να εργαστούν προς την επίτευξη θετικού κοινωνικού 

αντίκτυπου, μέσω του συνεργατικού σχεδιασμού και συμπαραγωγής νέων λύσεων για τοπικές 

προκλήσεις, και τον ανοικτό διαμοιρασμό αυτής της ωφέλειας. 

Στόχοι 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η γεφύρωση των εδαφικών ανομοιογενειών της περιοχής της 

ευρύτερης Βαλκανικής - Μεσογείου, μέσω της πιλοτικής ανάπτυξης, αξιολόγησης και προώθησης 

ενός αναδυόμενου παραγωγικού και επιχειρηματικού μοντέλου που αναμένεται να ενισχύσει τη 

γενικότερη ανταγωνιστικότητα και καινοτομία της περιοχής, υιοθετώντας μορφές κοινωνικής 

καινοτομίας. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι: 

1. Η ανάπτυξη των συνθηκών και των τεχνολογικών και κοινωνικών δυνατοτήτων που θα 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ατόμων σε ανοικτές συνεργασίες. 

2. Η βελτίωση της γνώσης αναφορικά με τις υφιστάμενες συνθήκες επιχειρηματικότητας που 
επικρατούν στους θεματικούς τομείς του έργου. 

3. Η ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των τοπικών φορέων στην καινοτομία, τη διάχυση γνώσεων, 
εργαλείων και τεχνογνωσίας. 

4. Η δικτύωση των τοπικών φορέων και η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ τους. 

5. Η βελτίωση της συνεργασίας σε διακρατικό επίπεδο μέσω της ελεύθερης ανταλλαγής γνώσεων 
και εμπειριών. 

6. Η βελτίωση των στρατηγικών και των πολιτικών για την υποστήριξη της ανοικτής καινοτομίας. 

7. Η επιτάχυνση της καινοτόμου επιχειρηματικής πρωτοβουλίας ως ανταπόκριση σε τοπικές 
προκλήσεις. 

8. Η υποστήριξη των ΜΜΕ στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων μέσω προτύπων και 
καθοδήγησης. 

9. Η αύξηση του αριθμού των ατόμων που συμβάλλουν σε αντίστοιχα έργα και βιοπορίζονται από 
αυτή τη δραστηριότητα. 

10. Η κινητοποίηση ατόμων και φορέων προς τη συνεργασία για κοινωνικό όφελος. 

11. Η ενίσχυση των συμπράξεων και της επιχειρηματικής υποστήριξης μέσω ενός διακρατικού, 
ανοικτού και αποκεντρωμένου δικτύου επαγγελματιών και επιχειρήσεων. 

12. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του γενικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην 
περιοχή, με την παροχή εναλλακτικών εργαλείων στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
και συνεργατικής χρηματοδότησης. 
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13. Η βελτίωση των προοπτικών του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ως μοχλό έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και απασχόλησης. 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα και παραδοτέα του έργου χωρίζονται σε τρεις (3) αλληλένδετες κατηγορίες: 

• Α. Εργαλεία και μέθοδοι υλικής και ψηφιακής μορφής (physical & digital → PHYGITAL) 

◦ Μια τεχνο-κοινωνική πλατφόρμα για τον ανοικτό διαμοιρασμό γνώσης, τεχνογνωσίας, 
εργαλείων και σχεδίων. 

◦ Τρεις εξοπλισμένοι χώροι συνεργατικής παραγωγής, ανοικτοί προς τις τοπικές κοινότητες 
(makerspaces). 

◦ Μελέτες και ερευνητικές εκθέσεις αναφορικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, προκλήσεις και 
προοπτικές των τοπικών οικονομιών. 

◦ Προτάσεις για τη θέσπιση πολιτικών υποστήριξης και αξιοποίησης της ανοικτής 
καινοτομίας. 

• Β. Καινοτόμες πρακτικές και δεξιότητες 

◦ Τρία πιλοτικά προγράμματα με δυνατότητα κλιμάκωσης και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
πρότυπα προϊόντα για πέντε (5) ΜΜΕ/ κοινωνικές επιχειρήσεις σε κάθε περιοχή. 

◦ Κατάρτιση και υποστήριξη τοπικών επιχειρηματιών στην ανοικτή και επιχειρηματική 
καινοτομία. 

• Γ. Δικτύωση και ενίσχυση δυνατοτήτων 

◦ Ένα ανοικτό αποκεντρωμένο δίκτυο που θα λειτουργεί σε διακρατικό επίπεδο για την 
υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. 

◦ Ένα κοινό σχέδιο βιωσιμότητας. 
◦ Ενίσχυση δυνατοτήτων και προώθηση του προτεινόμενου παραγωγικού και 

επιχειρηματικού μοντέλου. 
Στο πλαίσιο αυτό, το έργο έχει δομηθεί σε έξι (6) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ). Παρακάτω αναλύονται 
ειδικά τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα στην υλοποίηση των οποίων συμμετέχει η 
Οργάνωση για την Έρευνα, την Τεκμηρίωση και την Προώθηση των Ομότιμων Πρακτικών: 

Πακέτο Εργασίας 1. Διαχείριση και συντονισμός του έργου 

1.2.2. Σχέδιο Διαχείρισης έργου και Διασφάλισης Ποιότητας 

1.2.3. Διαχείριση Έργου / Οικονομική διαχείριση 

1.2.4. Συναντήσεις έργου 

1.2.5. Έξοδα για την επαλήθευση δαπανών (audit costs) 

Πακέτο Εργασίας 2. Επικοινωνία και διάδοση του έργου 

2.2.1. Επικοινωνιακό σχέδιο 

2.2.3. Συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις 

Πακέτο Εργασίας 3. Μελέτες - Έρευνα 

3.2.1. Συλλογή απαιτήσεων - τοπική εθνογραφία 

3.2.2. Τοπικές ομάδες εστίασης (2) 

3.2.3. Χαρτογράφηση και ταξινόμηση εργαλείων και πρακτικών ανοικτού κώδικα 

3.2.4. Κοινωνικο-τεχνική αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής 

Πακέτο Εργασίας 4: Ανάπτυξη των υποδομών DGML του έργου 

4.2.1. Προμήθεια του εξοπλισμού επιτραπέζιας και αποκεντρωμένης κατασκευής 

4.2.2. Τεχνικές απαιτήσεις και σχεδιασμός περιεχομένου της Ψηφιακής Πλατφόρμας 

ΠΕ5. Πιλοτικά προγράμματα του μοντέλου DGML 
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5.2.1. Τοπικά διαδραστικά εργαστήρια και μαραθώνιοι κατασκευής (make-athons) 

5.2.2. Εκπαιδευτικό σεμινάριο αναφορικά με την επιτραπέζια και αποκεντρωμένη κατασκευή 

5.2.3. Παραγωγή λύσεων 

ΠΕ6. Δημιουργία του Δικτύου PHYGITAL: Μοχλός καινοτόμου και βιώσιμης επιχειρηματικότητας 

6.2.1. Καλές πρακτικές συνεργατικής καινοτομίας και ανοικτού συνεταιρισμού 

6.2.2. Συμφωνία συνεργασίας και δήλωση αξιών 

6.2.3. Οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις 

6.2.4. Σχέδιο βιωσιμότητας και αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου 

Αντικείμενο της μελέτης  

Το υπό ανάθεση έργο συνίσταται στην προμήθεια εξοπλισμού επιτραπέζιας και 
αποκεντρωμένης κατασκευής – μηχανολογικός εξοπλισμός για επεξεργασία μετάλλου και 
ξύλου στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.2.1 του Πακέτου Εργασίας 4: Ανάπτυξη των υποδομών 
DGML, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν διαμορφωθεί μετά από τη συλλογή και 
ανάλυση απαιτήσεων στο πλαίσιο του έργου «Catalysing innovation and entrepreneurship 
unlocking the potential of emerging production and business models» και ακρωνύμιο 
PHYGITAL. 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του υπό ανάθεση παραδοτέου ανέρχεται στο ποσό των 
δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (18.944,16 €) πλέον 
Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (4.546,60 
€), με το συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των νόμιμων 
κρατήσεων, να διαμορφώνεται στις είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ και εβδομήντα 
έξι λεπτά (23.490,76 €). 

Ενδεικτικά, οι ανάγκες της προμήθειας περιλαμβάνουν:  

● Πριονοκορδέλα, γωνιακός τροχός,  δίδυμος τροχός λείανσης, τρυπάνι, μηχανή 
ηλεκτροσυγκόλλησης, συλλογή εργαλείων χειρός. 

Η μελέτη αφορά το σύνολο των ζητουμένων ειδών του εξοπλισμού επιτραπέζιας και 
αποκεντρωμένης κατασκευής. Δεν μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέρος των ειδών 
εξοπλισμού. Κάθε προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών της 
μελέτης, χωρίς να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της, προσκομίζοντας αντίστοιχα την σχετική 
εγγυητική επιστολή:  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια αναλύεται ως ακολούθως:  

 Σύνολο (Καθ. Αξία) ΦΠΑ 24% Σύνολο με ΦΠΑ 

Σύνολο 18.944,16 4.546,60 23.490,76 

Ο τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού επιτραπέζιας και 
αποκεντρωμένης κατασκευής – μηχανολογικός εξοπλισμός για επεξεργασία μετάλλου και 
ξύλου» θα είναι η διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 
(ΦΕΚ 147Α /08-08-2016).  

Η χρηματοδότησή προέρχεται το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B “Balkan – 
Mediterranean 2014-2020".  

Η ανωτέρω εργασία με βάση τα οριζόμενα στην από 03/11/2017 και με Αρ. Πρωτ.: 01/2017 
Συνεδρίασης των εταίρων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  «Οργάνωση για την Έρευνα, 
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την Τεκμηρίωση και την Προώθηση των Ομότιμων Πρακτικών» έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό 
της εταιρίας για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Phygital. 

Παρακάτω αναλύεται το κόστος των υπό παράδοση υλικών της προμήθειας «Προμήθεια 
εξοπλισμού επιτραπέζιας και αποκεντρωμένης κατασκευής – μηχανολογικός εξοπλισμός για 
επεξεργασία μετάλλου και ξύλου στο πλαίσιο του έργου Phygital» με βάση την απαιτούμενη αξία 
τους:  

Προμήθεια εξοπλισμού επιτραπέζιας και αποκεντρωμένης κατασκευής – μηχανολογικός 
εξοπλισμός για επεξεργασία μετάλλου και ξύλου στο πλαίσιο του έργου Phygital. 

A/A Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 

Καθαρή Αξία 
Δαπάνης (€) 

Επεξεργασία και κοπή 

1 
Κορδέλα κοπής μετάλλων με διαστάσεις ταινίας 
κοπής 1470 mm X 13 mm X 0.65 mm 

Τεμάχιο 1,00 476,04 476,04 

2 
Επαγγελματική κορδέλα κοπής μετάλλων, 
τριφασική (380V) 

Τεμάχιο 1,00 3.689,36 3.689,36 

3 
Δίσκος κοπής σιδήρου γενικής χρήσης, 
διαμέτρου 355 mm 

Τεμάχιο 1,00 180,00 180,00 

4 Δίσκοι κοπής γενικής χρήσης, διαμέτρου 250 mm Τεμάχιο 7,00 40,00 280,00 

5 Κορδέλες κοπής μετάλλων, 2080-2085 mm Τεμάχιο 5,00 29,00 145,00 

6 Κορδέλες κοπής μετάλλων, 1470 mm Τεμάχιο 5,00 26,00 130,00 

7 Δίσκοι κοπής μετάλλων Α36, 230mm Τεμάχιο 20,00 2,30 46,00 

8 Δίσκοι κοπής μετάλλων Α36, 125mm Τεμάχιο 100,00 1,15 115,00 

9 Δίσκοι κοπής μετάλλων Α36, 115mm Τεμάχιο 50,00 1,00 50,00 

10 Δίσκοι λείανσης μετάλλων Α24, 125mm Τεμάχιο 50,00 1,75 87,50 

11 Δίσκοι λείανσης μετάλλων Α24, 115mm Τεμάχιο 50,00 1,60 80,00 

12 Δίσκοι κοπής μετάλλων ΑΑ54, 125mm, σκληροί Τεμάχιο 20,00 1,40 28,00 

13 Υδραυλική πρέσα βαρέως τύπου, 30 ton Τεμάχιο 1,00 958,82 958,82 

14 
Δίδυμος επαγγελματικός τροχός λείανσης, 
διάμετρος δίσκου 175mm 

Τεμάχιο 1,00 140,00 140,00 

15 Αεροσυμπιεστής, χωρητικότητας 270 lt Τεμάχιο 1,00 975,89 975,89 

16 Ρακόρ - Ταχυσύνδεσμοι αέρος - Σετ συνεργείου Τεμάχιο 4,00 15,00 60,00 

17 Σφιγκτήρες - Κολιέδες Τεμάχιο 10,00 0,50 5,00 
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18 Ελαστικοί σπιράλ σωλήνες αέρος, Φ6x8 Τεμάχιο 1,00 33,00 33,00 

19 Ελαστικοί σωλήνες, Φ7,5x10 Μέτρο 100,00 1,05 105,00 

20 
Ατσάλινη σφυρήλατη μέγγενη πάγκου, μήκος 
σιαγόνων: 115mm 

Τεμάχιο 2,00 120,97 241,94 

21 
Πριτσιναδόρος πλήρης με τέσσερις μύτες για την 
τοποθέτηση πριτσινιών έως 4,8mm 

Τεμάχιο 1,00 20,97 20,97 

22 
Ηλεκτρικός φαλτσοκόφτης μετάλλου (dry cut) με 
κινητήρα ισχύος 2200W 

Τεμάχιο 1,00 443,55 443,55 

23 Δράπανο κολώνας, τριφασικό, επιτραπέζιο  Τεμάχιο 1,00 959,77 959,77 

24 Σειρά εργαλείων για σταθερό τρυπάνι Τεμάχιο 1,00 556,45 556,45 

25 Δράπανο Μπαταρίας, 12V Τεμάχιο 2,00 285,00 570,00 

26 Εξαεριστήρας Τεμάχιο 1,00 104,84 104,84 

27 Γωνιακός τροχός, 1.200 Watt Τεμάχιο 1,00 315,00 315,00 

28 
Μικρός γωνιακός τροχός κοπής και λείανσης, 
950 Watt 

Τεμάχιο 2,00 210,00 420,00 

29 Ηλεκτρικό γερανάκι ανύψωσης, 1300 Watt Τεμάχιο 1,00 165,00 165,00 

30 
Βραχίονας συγκράτησης παλάγκου με μέγιστο 
βάρος ανύψωσης 600 kg 

Τεμάχιο 1,00 40,00 40,00 

Συγκόλληση 

31 
Ηλεκτροσυγκόλληση inverter, ρεύμα 
συγκόλλησης 5-170 Α 

Τεμάχιο 2,00 547,53 1.095,06 

32 
Αναλώσιμα συγκόλλησης: Σετ Σώμα - Γείωσης 
Τσιμπίδα 

Τεμάχιο 4,00 42,50 170,00 

Περιφερειακά 

33 Ματσακόνι ηλεκτροκόλλησης - chipping hammer Τεμάχιο 2,00 11,29 22,58 

34 
Βούρτσα τριβής σκουριάς και χρωμάτων με τρίχα 
ορείχαλκου 

Τεμάχιο 6,00 2,10 12,60 

35 Ηλεκτρόδια βασικά 2.5mm, 4,5kg Τεμάχιο 5,00 12,90 64,50 

36 Ηλεκτρόδια κοινά 3.25mm, 4.5kg Τεμάχιο 5,00 9,68 48,40 

37 Ηλεκτρόδια κοινά 4mm, 4.5kg Τεμάχιο 2,00 12,10 24,20 

38 Μαγνητικό στήριγμα πολλαπλών λειτουργιών Τεμάχιο 4,00 7,26 29,04 
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39 Σημαδευτήρι μετάλλων: Χαράκτης τσέπης  Τεμάχιο 3,00 9,68 29,04 

40 Σημαδευτήρι μετάλλου: Πόντα Τεμάχιο 2,00 4,44 8,88 

41 
Σφιγκτήρας μετάλλων τύπου "grip" για 
ηλεκτροσυγκόλληση 

Τεμάχιο 2,00 11,05 22,10 

42 Σφιγκτήρες ξυλουργών, 35x7, 500mm Τεμάχιο 2,00 12,18 24,36 

43 Σφιγκτήρες ξυλουργών, 35x7, 600mm Τεμάχιο 2,00 14,60 29,20 

44 
Παραβάν ηλεκτροσυγκόλλησης λάτεξ χωρίς 
σκελετό παραβάν 

Τεμάχιο 1,00 64,52 64,52 

45 Καρότσι (δίροδο) Τεμάχιο 1,00 64,52 64,52 

46 Μπαλαντέζα με καλώδιο και πλαστικό καρούλι Τεμάχιο 1,00 62,00 62,00 

47 Πολύμπριζο με καλώδιο και διακόπτη Τεμάχιο 2,00 6,15 12,30 

48 Προέκταση καλωδίου σούκο  Τεμάχιο 1,00 10,40 10,40 

49 
Λάμπα συνεργείου με μεταλλική θωράκιση και 
καλώδιο 

Τεμάχιο 1,00 8,70 8,70 

50 Προβολείς με τρίποδο Τεμάχιο 1,00 52,42 52,42 

51 
Λιπαντικό σαπουνέλαιο μηχανουργικών 
κατεργασιών, 4 lt 

Τεμάχιο 2,00 16,13 32,26 

52 Μετροταινία μήκους 5m Τεμάχιο 2,00 10,48 20,96 

53 
Βαριοπούλα σφυρήλατου ανθρακούχου χάλυβα, 
με λακαρισμένο ξύλινο χερούλι 

Τεμάχιο 2,00 25,00 50,00 

54 Λοστός ξεκαρφώματος, 1000mm Τεμάχιο 1,00 11,84 11,84 

55 Πένσα γενικής χρήσης, 160 mm Τεμάχιο 3,00 7,66 22,98 

56 Γρασαδόρος χειρός  Τεμάχιο 1,00 25,00 25,00 

57 
Μηχανικός μετρητής ύψους για μηχανουργικές 
εργασίες 

Τεμάχιο 2,00 37,10 74,20 

58 
Σετ τρυπάνια κοβαλτίου 25 τεμαχίων, 1,00-13,00 
mm 

Τεμάχιο 2,00 112,90 225,80 

59 
Σετ ποτηροτρύπανα καρβιδίου, διάμετρος 
μετάλλου 14,00-30,00mm 

Τεμάχιο 1,00 135,48 135,48 

60 Σφιγκτήρας - Grip, ικανότητα ανοίγματος 48 mm Τεμάχιο 4,00 22,50 90,00 

61 Σφιγκτήρας - Grip, ικανότητα ανοίγματος 102 mm Τεμάχιο 2,00 31,00 62,00 
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62 
Ψαλίδι κοπής λαμαρίνας, ικανότητα κοπής: 
λαμάκι 10 mm 

Τεμάχιο 1,00 990,00 990,00 

63 Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή από δέρμα  Τεμάχιο 3,00 18,00 54,00 

64 
Χαρτοταινία μόνωσης υψηλών θερμοκρασιών 
(80oC) 

Τεμάχιο 5,00 1,26 6,30 

65 
Υφασμάτινη ταινία με αντοχές θερμοκρασίας έως 
και 80oC 

Τεμάχιο 2,00 7,00 14,00 

66 Διαφανής ταινία συσκευασίας Τεμάχιο 3,00 1,30 3,90 

67 
Γκαζοτανάλια με επικαλυπτόμενη άρθρωση και 
λαβές καλυμμένες με PVC 

Τεμάχιο 2,00 17,74 35,48 

68 Ημιάκαμπτη ρίγα, 1000mm Τεμάχιο 1,00 30,42 30,42 

69 
Αναλογικό παχύμετρο βερνιέρου με βίδα, 0-
150mm 

Τεμάχιο 2,00 18,55 37,10 

70 Διαβήτης με ισχυρά σκέλη, μήκους 100mm  Τεμάχιο 2,00 5,65 11,30 

71 Εργαλειοθήκη μεταλλική σε 3 επίπεδα Τεμάχιο 2,00 37,90 75,80 

72 Σετ κολαούζα και φιλιέρες M3-M12 Τεμάχιο 1,00 116,13 116,13 

73 Τρυπάνια για τα κολαούζα 3,30mm και 6,80 mm Τεμάχιο 4,00 8,06 32,24 

74 Πολύμετρο μικρό ψηφιακό Τεμάχιο 2,00 14,52 29,04 

75 Γωνία ακριβείας 150x100mm Τεμάχιο 3,00 44,35 133,05 

Προστατευτικά 

76 Γάντια συγκόλλησης Τεμάχιο 3,00 8,06 24,18 

77 Δερμάτινα γάντια γενικής χρήσης, μεγέθους small Τεμάχιο 1,00 4,50 4,50 

78 
Δερμάτινα γάντια γενικής χρήσης, μεγέθους 
medium 

Τεμάχιο 3,00 4,50 13,50 

79 Δερμάτινα γάντια γενικής χρήσης, μεγέθους large Τεμάχιο 1,00 4,50 4,50 

80 Γάντια δερματοπάνινα ηλεκτροσυγκόλλησης Τεμάχιο 10,00 3,80 38,00 

81 
Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης και θερμοκρασιών, 
μεγέθους Large 

Τεμάχιο 1,00 11,50 11,50 

82 
Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης και θερμοκρασιών, 
μεγέθους X-Large 

Τεμάχιο 1,00 11,50 11,50 

83 Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή από δέρμα  Τεμάχιο 3,00 18,00 54,00 
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84 
Αυτόματη ηλεκτρονική μάσκα 
ηλεκτροσυγκόλλησης με αντικαταστάσιμη 
μπαταρία λιθίου 

Τεμάχιο 3,00 53,76 161,28 

85 Αντιθορυβικά ακουστικά εργασίας Τεμάχιο 5,00 12,10 60,50 

86 Φόρμα εργασίας μεγέθους extra large Τεμάχιο 1,00 48,39 48,39 

87 Φόρμα εργασίας μεγέθους large Τεμάχιο 1,00 48,39 48,39 

88 Φόρμες εργασίας, μεγέθους medium Τεμάχιο 2,00 34,68 69,35 

89 Φόρμες εργασίας, μεγέθους large Τεμάχιο 2,00 34,68 69,35 

90 Φόρμες εργασίας, τιραντάκι, μεγέθους medium Τεμάχιο 1,00 27,42 27,42 

91 Φόρμες εργασίας, τιραντάκι, μεγέθους large Τεμάχιο 2,00 27,42 54,84 

92 Παπούτσια ασφαλείας, μεγέθη 39-47 Τεμάχιο 2,00 40,32 80,64 

93 Παπούτσια ασφαλείας, μεγέθη από 39-47 Τεμάχιο 3,00 20,16 60,48 

94 Γυαλιά προστασίας με πολυκαρβονικό τζάμι Τεμάχιο 4,00 8,06 32,24 

95 
Αυτόματη ηλεκτρονική μάσκα 
ηλεκτροσυγκόλλησης 

Τεμάχιο 3,00 18,28 54,84 

Διάφορα 

96 Σκούπα απορρόφησης κάδου, 1000 Watt Τεμάχιο 1,00 273,73 273,73 

97 
Πυροσβεστήρας 12Kg ξηράς σκόνης ABC 40% 
με μονόραφο δοχείο και κλείστρο με βαλβίδα 
ασφαλείας μανομέτρου 

Τεμάχιο 2,00 32,26 64,52 

98 Ισχυρό καθαριστικό χεριών, 3 lt Τεμάχιο 2,00 21,00 42,00 

99 Πιστόλι βαφής, κάτω δοχείο Τεμάχιο 1,00 31,50 31,50 

100 Μεταλλικός φυσητήρας αέρος, κοντός Τεμάχιο 2,00 3,50 7,00 

101 
Τεχνικό λιπαντικό σπρέι και αντισκωριακό 
πολλαπλών χρήσεων, 400 ml 

Τεμάχιο 3,00 5,65 16,95 

102 Σπρέι γράσου πολλαπλών εφαρμογών, 400 ml Τεμάχιο 1,00 4,30 4,30 

103 
Γυαλόχαρτο ράσπας για τριβείο μεγάλης 
επιφάνειας, τύπος κόκκου P180, συσκευασία 50 
τμχ 

Τεμάχιο 1,00 0,64 0,64 

104 
Γυαλόχαρτο τριβείου μεγάλης επιφάνειας, τύπος 
κόκκου P400, συσκευασία 50 τμχ 

Τεμάχιο 1,00 0,64 0,64 
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105 
Γυαλόχαρτο τριβείου μεγάλης επιφάνειας, τύπος 
κόκκου P240, συσκευασία 50 τμχ 

Τεμάχιο 1,00 0,69 0,69 

106 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P16, συσκευασία 25 τμχ 

Τεμάχιο 1,00 1,26 1,26 

107 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
Ρ24, συσκευασία 25 τμχ 

Τεμάχιο 1,00 1,26 1,26 

108 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P36, συσκευασία 25 τμχ 

Τεμάχιο 1,00 1,15 1,15 

109 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P50, συσκευασία 25 τμχ 

Τεμάχιο 1,00 1,10 1,10 

110 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P60, συσκευασία 25 τμχ 

Τεμάχιο 1,00 1,00 1,00 

111 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P80, συσκευασία 25 τμχ 

Τεμάχιο 1,00 1,00 1,00 

112 
Σφουγγαράκια τριβής διπλής όψης - Τάκοι 
τριβής, κόκκος 60/100 

Τεμάχιο 2,00 0,75 1,50 

113 
Σφουγγαράκια τριβής διπλής όψης - Τάκοι 
τριβής, κόκκος 80 

Τεμάχιο 2,00 0,75 1,50 

114 
Σφουγγαράκια τριβής διπλής όψης - Τάκοι 
τριβής, κόκκος 100 

Τεμάχιο 2,00 0,75 1,50 

115 Διαφανές σφραγιστικό σιλικόνης, 300ml Τεμάχιο 4,00 4,50 18,00 

116 Διαφανές συγκολλητικό στιγμής, 30 ml Τεμάχιο 3,00 2,40 7,20 

117 
Διαφανές συγκολλητικό δύο συστατικών, 12 ml, 
συσκευασία 2τμχ 

Τεμάχιο 3,00 3,15 9,45 

118 Αλφάδι με δύο ακρυλικά μάτια, 80 cm Τεμάχιο 2,00 8,87 17,74 

119 Σιδηροπρίονο χειρός με λάμα Τεμάχιο 1,00 11,29 11,29 

120 Ανταλλακτική λάμα σιδηροπρίονου Τεμάχιο 3,00 1,61 4,83 

Συλλογές εργαλείων 

121 
Συλλογή εργαλείων συνεργείου συντήρησης 
αγροτικών μηχανημάτων 

Τεμάχιο 2,00 282,26 564,52 

122 Πένσα grip γενικής χρήσης, μήκους 175mm Τεμάχιο 2,00 24,19 48,38 

123 
Πένσα grip συγκολλητών για γωνιακούς 
σωλήνες, μήκους 280mm 

Τεμάχιο 2,00 20,97 41,94 

124 Πένσα grip με άρθρωση κρεμαγιέρας, μήκους Τεμάχιο 4,00 25,81 103,24 
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270mm 

125 
Πένσα συγκολλητού γενικής χρήσης, μήκους 180 
mm 

Τεμάχιο 2,00 24,19 48,38 

Ξύλο 

126 
Παλμικό τριβείο αέρος διαστάσεων πέλματος 92 
x 168 

Τεμάχιο 1,00 44,35 44,35 

127 Σέγα ρεύματος, ονομαστικής ισχύος 700-800 W Τεμάχιο 1,00 181,45 181,45 

128 Φαλτσοπρίονο ξύλου, ισχύος 1400 Watt Τεμάχιο 1,00 266,13 266,13 

129 
Δίσκος γενικής χρήσης για φαλτσοπρίονο, με 
εναλλασσόμενο φάλτσο δοντιών και θετική γωνία 
κοπής 

Τεμάχιο 2,00 104,03 208,06 

130 
Πριονάκι - Λάμα σπαθοσέγας, μήκους 240 mm 
(σετ 5 τεμαχίων) 

Τεμάχιο 3,00 20,16 60,48 

131 Ξυλόβιδες Τεμάχιο 1,00 80,65 80,65 

132 Ξυλόκολλα, δοχείο 4 κιλών Τεμάχιο 1,00 20,16 20,16 

133 Βερνίκι, δοχείο 5 κιλών  Τεμάχιο 1,00 24,19 24,19 

134 Νεροβαφή καριβί Τεμάχιο 1,00 8,06 8,06 

135 Νερομπογιά μαόνι (105) Τεμάχιο 1,00 8,06 8,06 

136 
Επαγγελματική γωνιά ξυλουργού, μήκους 
400mm 

Τεμάχιο 2,00 12,10 24,20 

137 Σετ 5 σκαρπέλων μεσαίου φάρδους Τεμάχιο 1,00 64,52 64,52 

138 Σετ τρυπάνια για δράπανο Τεμάχιο 3,00 9,68 29,04 

139 
Αεροκίνητο καρφωτικό χειρός, χωρητικότητας 
160 τεμαχίων 

Τεμάχιο 1,00 70,97 70,97 

Σύνολο Καθαρής Αξίας Δαπανών (€):  18.944,16 

Αξία Φ.Π.Α. (€):  4.546,60 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης (€):  23.490,76 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται με μορφή πινάκων στο Παράρτημα ΙΙ αποτελώντας 
ουσιαστικά και τους πίνακες συμμόρφωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Πίνακας Συμμόρφωσης 

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων που ακολουθούν: 

(α) Στήλη Α/Α: 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων 
που περιγράφονται στην επόμενη στήλη. 

(β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις 
για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

(γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 

Στη στήλη αυτή έχει συμπληρωθεί: 

Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. 

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

(δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:  

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή: ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. 

(ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: 

Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου 
ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες 
στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο 
αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται. 

Σύμφωνα με τις ανάγκες του διαγωνισμού, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία 
των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς 
και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον 
όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Επεξεργασία και κοπή  

1.1 
Κορδέλα κοπής μετάλλων με διαστάσεις 
ταινίας κοπής 1470 mm X 13 mm X 0.65 mm 

ΝΑΙ   

1.1.1 Ισχύς Μοτέρ: 500 Watt ΝΑΙ   

1.1.2 Ταχύτητα Ταινίας: 45 m / min ΝΑΙ   

1.1.3 
Κοπές σε 0°: Παραλληλόγραμμο 150 Χ 100, 
στρογγυλό 100, τετράγωνο 95 

ΝΑΙ   
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1.1.4 
Κοπές σε 45°: Παραλληλόγραμμο 100 Χ 63, 
στρογγυλό 75, τετράγωνο 75 

ΝΑΙ   

1.2 
Επαγγελματική κορδέλα κοπής μετάλλων, 
τριφασική (380V) 

ΝΑΙ   

1.2.1 Ισχύς: 750 Watt ΝΑΙ   

1.2.2 Ταχύτητα ταινίας: 30 / 60 m/min ΝΑΙ   

1.2.3 Διαστάσεις κορδέλας κοπής: 2085x20x0.9 ΝΑΙ   

1.2.4 Μέγγενη: 205mm ΝΑΙ   

1.2.5 
Στιβαρή βάση για μόνιμη εγκατάσταση σε 
επαγγελματικό χώρο 

ΝΑΙ   

1.2.6 
Πίνακας υπερυψωμένος με γενικό διακόπτη 
λειτουργίας και emergency stop 

ΝΑΙ   

1.2.7 
Ενσωματωμένη αντλία ψυκτικού υγρού 
χωρητικότητος 3 κιλών 

ΝΑΙ   

1.2.8 

Κοπές σε 0°: Παραλληλόγραμμο 200 Χ 150, 

στρογγυλό 100, τετράγωνο 95 

Κοπές σε 45°: Παραλληλόγραμμο 100 Χ 63, 

στρογγυλό 75, τετράγωνο 75 

ΝΑΙ   

1.3 
Δίσκος κοπής σιδήρου γενικής χρήσης, 
διαμέτρου 355 mm 

ΝΑΙ   

1.3.1 Πάχος: 2,5 mm ΝΑΙ   

1.3.2 Διάμετρος: 355 mm ΝΑΙ   

1.3.3 Δόντια: 70 (καρβιδίου) ΝΑΙ   

1.4 
Δίσκοι κοπής γενικής χρήσης, διαμέτρου 250 
mm 

ΝΑΙ   

1.4.1 Πάχος: 3,2 mm ΝΑΙ   

1.4.2 Διάμετρος τρύπας: 30 ΝΑΙ   

1.4.3 Δόντια: 72 (διαμαντέ) ΝΑΙ   

1.5 Κορδέλες κοπής μετάλλων, 2080-2085 mm ΝΑΙ   

1.5.1 Διαστάσεις: 2080-2085 Χ 20 Χ 0,90 ΝΑΙ   

1.5.2 Οδόντωση κατ’ επιλογή: Ζ6/10 - Ζ4/6 - Ζ10/14 ΝΑΙ   

1.6 Κορδέλες κοπής μετάλλων, 1470 mm ΝΑΙ   

1.6.1 Διαστάσεις: 1470 Χ 13 Χ 0,65 ΝΑΙ   

1.6.2 Δόντια: Γενικής Χρήσης ΝΑΙ   

1.7 Δίσκοι κοπής μετάλλων Α36, 230mm ΝΑΙ   

1.7.1 Διαστάσεις: 230 x 3,0 x 22 ΝΑΙ   

1.7.2 Μέγεθος κόκκων: Μεσαίο ΝΑΙ   

1.7.3 Σύνδεση: Ρητίνη ενισχυμένη με γυάλινες ίνες ΝΑΙ   
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1.7.4 Μέγιστη ταχύτητα εργασίας: 80m/s ΝΑΙ   

1.8 Δίσκοι κοπής μετάλλων Α36, 125mm ΝΑΙ   

1.8.1 Διαστάσεις: 125 x 2,5 x 22 ΝΑΙ   

1.8.2 Μέγεθος κόκκων: Μεσαίο ΝΑΙ   

1.8.3 Σύνδεση: Ρητίνη ενισχυμένη με γυάλινες ίνες ΝΑΙ   

1.8.4 Μέγιστη ταχύτητα εργασίας: 80m/s ΝΑΙ   

1.9 Δίσκοι κοπής μετάλλων Α36, 115mm ΝΑΙ   

1.9.1 Διαστάσεις: 115 x 2,5 x 22 ΝΑΙ   

1.9.2 Μέγεθος κόκκων: Μεσαίο ΝΑΙ   

1.9.3 Σύνδεση: Ρητίνη ενισχυμένη με γυάλινες ίνες ΝΑΙ   

1.9.4 Μέγιστη ταχύτητα εργασίας: 80m/s ΝΑΙ   

1.10 Δίσκοι λείανσης μετάλλων Α24, 125mm ΝΑΙ   

1.10.1 Διαστάσεις: 125 x 6,4 x 22 ΝΑΙ   

1.10.2 Μέγεθος κόκκων: Τραχύ ΝΑΙ   

1.10.3 Σύνδεση: Ρητίνη ενισχυμένη με γυάλινες ίνες ΝΑΙ   

1.10.4 Μέγιστη ταχύτητα εργασίας: 80m/s ΝΑΙ   

1.11 Δίσκοι λείανσης μετάλλων Α24, 115mm ΝΑΙ   

1.11.1 Διαστάσεις: 115 x 6,4 x 22 ΝΑΙ   

1.11.2 Μέγεθος κόκκων: Τραχύ ΝΑΙ   

1.11.3 Σύνδεση: Ρητίνη ενισχυμένη με γυάλινες ίνες ΝΑΙ   

1.11.4 Μέγιστη ταχύτητα εργασίας: 80m/s ΝΑΙ   

1.12 
Δίσκοι κοπής μετάλλων ΑΑ54, 125mm, 
σκληροί 

ΝΑΙ   

1.12.1 Διαστάσεις: 125 x 1,0 x 22 ΝΑΙ   

1.12.2 Μέγεθος κόκκων: Μεσαίο ΝΑΙ   

1.12.3 Σύνδεση: Ρητίνη ενισχυμένη με γυάλινες ίνες ΝΑΙ   

1.12.4 Μέγιστη ταχύτητα εργασίας: 80m/s ΝΑΙ   

1.13 Υδραυλική πρέσα βαρέως τύπου, 30 ton ΝΑΙ   

1.13.1 Διαδρομή εμβόλου: 150mm ΝΑΙ   

1.13.2 Εύρος εργασίας: 130-820mm ΝΑΙ   

1.13.3 Υδραυλικό χειριστήριο χειροκίνητο ή πνευματικό ΝΑΙ   

1.14 
Δίδυμος επαγγελματικός τροχός λείανσης, 
διάμετρος δίσκου 175mm 

ΝΑΙ   

1.14.1 Ισχύς: 520 Watt ΝΑΙ   

1.14.2 Στροφές: 2950 R.P.M ΝΑΙ   
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1.14.3 Διάμετρος δίσκου (mm): 175 X 25 X 32 ΝΑΙ   

1.14.4 Τάση: 230 Volt ΝΑΙ   

1.15 Αεροσυμπιεστής, χωρητικότητας 270 lt ΝΑΙ   

1.15.1 Κεφαλή: Δικύλινδρη με ιμάντα  ΝΑΙ   

1.15.2 Τάση: 380/350 ΝΑΙ   

1.15.3 Παραγωγή κεφαλής Λίτρα/Λεπτό: 330 ΝΑΙ   

1.15.4 Ισχύς κινητήρα HP: 4 ΝΑΙ   

1.15.5 Μέγιστη πίεση σε Bar : 9 ΝΑΙ   

1.16 
Ρακόρ - Ταχυσύνδεσμοι αέρος - Σετ 
συνεργείου 

ΝΑΙ   

1.16.1 Κατάλληλοι για τον τριφασικό αεροσυμπιεστή  ΝΑΙ   

1.16.2 

Το σετ συνεργείου θα περιλαμβάνει πιστόλι 
βαφής, πετρελιέρα, αερόμετρο, φυσητήρας 
(πιστόλι), λάστιχο και ρακόρ, 4 σύνδεσμοι με 
κοφτό παξιμάδι 

ΝΑΙ   

1.17 Σφιγκτήρες - Κολιέδες ΝΑΙ   

1.17.1 
Κατάλληλοι για χρήση στον τριφασικό 
αεροσυμπιεστή 

ΝΑΙ   

1.18 Ελαστικοί σπιράλ σωλήνες αέρος, Φ6x8 ΝΑΙ   

1.18.1 
8μετρο τεμάχιο με μικρή διάμετρο σπειρών με το 
ένα άκρο ίσιο και με ρακόρ στα άκρα 

ΝΑΙ   

1.18.2 Αντοχής σε πίεση: 10 bar ΝΑΙ   

1.18.3 Ρακόρ: 1/4'' ΝΑΙ   

1.19 Ελαστικοί σωλήνες, Φ7,5x10 ΝΑΙ   

1.19.1 Αντοχής σε πίεση: 10 bar ΝΑΙ   

1.20 
Ατσάλινη σφυρήλατη μέγγενη πάγκου, μήκος 
σιαγόνων: 115mm 

ΝΑΙ   

1.20.1 Μέγιστο άνοιγμα: 140mm ΝΑΙ   

1.20.2 Μήκος: 360mm ΝΑΙ   

1.20.3 Διάμετρος βάσης: 135mm ΝΑΙ   

1.20.4 Μήκος σιαγόνων: 100mm ΝΑΙ   

1.20.5 Βάθος σιαγόνων: 70mm ΝΑΙ   

1.20.6 Ύψος: 140mm ΝΑΙ   

  1.20.7 Υλικό κατασκευής βάσης: Ατσάλι CF45Steel ΝΑΙ   

1.20.8 
Ειδικό κράμα ατσαλιού για τα μάγουλα HRC-52-
58 

ΝΑΙ   

1.20.9 
Ρεγουλάρισμα στα πλαϊνά για απόλυτη 
ευθυγράμμιση της ράγας μεταφοράς 

ΝΑΙ   
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1.21 
Πριτσιναδόρος πλήρης με τέσσερις μύτες για 
την τοποθέτηση πριτσινιών έως 4,8mm 

ΝΑΙ   

1.21.1 
Υλικό: σκελετός από παράγωγο αλουμινίου, 
χειρολαβή υπομοχλίου από ειδική πλαστική 
επίστρωση 

ΝΑΙ   

1.21.2 
Χρηση: πριτσινια ατσαλιού αλουμινιου και 
ανοξειδωτα 

ΝΑΙ   

1.21.3 Χειρολαβή: εργονομικό σχήμα ΝΑΙ   

1.21.4 Διαθέτει ελατήριο επαναφοράς (αφαιρούμενο) ΝΑΙ   

1.21.5 Διαθέτει κλειδί για την τοποθέτηση των μυτών ΝΑΙ   

1.22 
Ηλεκτρικός φαλτσοκόφτης μετάλλου (dry cut) 
με κινητήρα ισχύος 2200W 

ΝΑΙ   

1.22.1 Αποδιδόμενη ισχύς: 1350 W ΝΑΙ   

1.22.2 Ταχύτητα: 1300 σ.α.λ ΝΑΙ   

1.22.3 Διάμετρος δίσκου: 355x2,5 mm ΝΑΙ   

1.22.4 
Μέγιστη ικανότητα κοπής σε 90° (ορθογώνιο 
προφίλ): 75x130 mm 

ΝΑΙ   

1.22.5 
Μέγιστη ικανότητα κοπής σε 45° (ορθογώνιο 
προφίλ): 79x123 mm 

ΝΑΙ   

1.22.6 Δόντια καρβιδίου: 70 ΝΑΙ   

1.22.7 Ηχητική πίεση 95dB(A) ΝΑΙ   

1.22.8 Αβέβαιος Κ3 ήχος: 3dB(A) ΝΑΙ   

1.22.9 Ακουστική πίεση: 108dB(A) ΝΑΙ   

1.23 Δράπανο κολώνας, τριφασικό, επιτραπέζιο ΝΑΙ   

1.23.1 Μέγιστη διάμετρος τρυπανιού: 20mm ΝΑΙ   

1.23.2 Κώνος: 2 ΝΑΙ   

1.23.3 Ταχύτητες: 8 ΝΑΙ   

1.23.4 Στροφές ανά λεπτό: 440/2100 ΝΑΙ   

1.23.5 Διαδρομή εμβόλου (τσοκ): 150mm ΝΑΙ   

1.23.6 Διάμετρος κολώνας: 80mm ΝΑΙ   

1.23.7 Απόσταση μεταξύ κολώνας και άξονα: 210mm ΝΑΙ   

1.23.8 Απόσταση μεταξύ τραπεζιού και άξονα: 570mm ΝΑΙ   

1.23.9 Απόσταση μεταξύ βάσεως και άξονα: 750mm ΝΑΙ   

1.23.10 Διαστάσεις τραπεζιού: 356x356mm ΝΑΙ   

1.23.11 Διαστάσεις βάσεως: 580x420mm ΝΑΙ   

1.23.12 Ιπποδύναμη Ηλεκτροκινητήρα: 1100Watt ΝΑΙ   

1.24 Σειρά εργαλείων για σταθερό τρυπάνι ΝΑΙ   
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1.24.1 ΜΚ2-ΜΚ1 ΝΑΙ   

1.24.2 Τσοκ 16mm ΝΑΙ   

1.24.3 Μέγγενη με 14mm με μάγουλα ΝΑΙ   

1.24.4 
Αντλία με δεξαμενή λιπαντικού - ψυκτικού υγρού 
(ηλεκτρική) 

ΝΑΙ   

1.24.5 Ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας αντλίας ΝΑΙ   

1.25 Δράπανο Μπαταρίας, 12V ΝΑΙ   

1.25.1 Δύο μπαταρίες Ni-Cd ΝΑΙ   

1.25.2 Στροφές: 0-350 / 0-1050 R.P.M ΝΑΙ   

1.25.3 Αυτόματο τσοκ: 10mm ΝΑΙ   

1.25.4 Μέγιστη διάτρηση σε ατσάλι: 12mm ΝΑΙ   

1.25.5 Μέγιστη διάτρηση σε ξύλο: 25mm ΝΑΙ   

1.25.6 Ένας ταχυφορτιστής μπαταρίας ΝΑΙ   

1.25.7 Θήκη μεταφοράς ΝΑΙ   

1.26 Εξαεριστήρας ΝΑΙ   

1.26.1 
Στόμιο εξαγωγής 62χ62 mm πλεον χειλια 
στερέωσης 

ΝΑΙ   

1.26.2 Παροχή αέρα 250m³/h ΝΑΙ   

1.26.3 Ονομαστική ισχύς: 85 W ΝΑΙ   

1.26.4 Ονομαστική τάση: 220-230 V ΝΑΙ   

1.26.5 Θόρυβος: 65dB ΝΑΙ   

1.27 Γωνιακός τροχός, 1.200 Watt ΝΑΙ   

1.27.1 Σταθερές υψηλές στροφές με ομαλή εκκίνηση ΝΑΙ   

1.27.2 Στροφές: 5.500 R.P.M ΝΑΙ   

1.27.3 Διάμετρος τροχού: 178 mm ΝΑΙ   

1.28 
Μικρός γωνιακός τροχός κοπής και λείανσης, 
950 Watt 

ΝΑΙ   

1.28.1 
Διαθέτει πλήκτρο απεμπλοκής δίσκου για 
γρήγορη και εύκολη αλλαγή 

ΝΑΙ   

1.28.2 Στροφές: 11.000 R.P.M ΝΑΙ   

1.28.3 Διάμετρος δίσκου: 115 mm ΝΑΙ   

1.29 Ηλεκτρικό γερανάκι ανύψωσης, 1300 Watt ΝΑΙ   

1.29.1 
Διαθέτει διακόπτη έκτακτης παύσης λειτουργίας 
για ασφάλεια. 

ΝΑΙ   

1.29.2 Διαθέτει θερμικό σύστημα προστασίας. ΝΑΙ   

1.29.3 Διαθέτει τροχαλία ΝΑΙ   
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1.29.4 Ικανότητα με μονό - διπλό σύρμα: 400/18 - 800/6 ΝΑΙ   

1.29.5 Ταχύτητα Ανύψωσης Μονό / Διπλό: 8 / 4 (mt/min) ΝΑΙ   

1.29.6 Μήκος σύρματος: 18mt ΝΑΙ   

1.30 
Βραχίονας συγκράτησης παλάγκου με 
μέγιστο βάρος ανύψωσης 600 Kg 

ΝΑΙ   

1.30.1 Μήκος: 75 cm ΝΑΙ   

Συγκόλληση  

1.31 
Ηλεκτροσυγκόλληση inverter, ρεύμα 
συγκόλλησης 5-170 Α 

ΝΑΙ   

1.31.1 Ισχύς 60%: 4.5 KVA ΝΑΙ   

1.31.2 Απόδοση 40%: 170 Α ΝΑΙ   

1.31.3 Ηλεκτρόδιο: 1,6 - 4,0 mm ΝΑΙ   

1.32 
Αναλώσιμα συγκόλλησης: Σετ Σώμα - 
Γείωσης Τσιμπίδα 

ΝΑΙ   

1.32.1 
Κατάλληλο για χρήση με την ανωτέρω 
ηλεκτροσυγκόλληση 

ΝΑΙ   

1.32.2 Μέγιστη αντοχή: 250Α ΝΑΙ   

Περιφερειακά  

1.33 
Ματσακόνι ηλεκτροκόλλησης - chipping 
hammer 

ΝΑΙ   

1.34 
Βούρτσα τριβής σκουριάς και χρωμάτων με 
τρίχα ορείχαλκου 

ΝΑΙ   

1.34.1 Τρίχα ορείχαλκου: 0,3 mm ΝΑΙ   

1.34.2 Μήκος με λαβή: 25 cm ΝΑΙ   

1.35 Ηλεκτρόδια βασικά 2.5mm, 4,5kg ΝΑΙ   

1.35.1 Φ2,50mm x 450mm, 4,5kg ΝΑΙ   

1.36 Ηλεκτρόδια κοινά 3.25mm, 4.5kg ΝΑΙ   

1.36.1 Φ3,25mm x 450mm, 4,5kg ΝΑΙ   

1.37 Ηλεκτρόδια κοινά 4mm, 4.5kg ΝΑΙ   

1.37.1 Φ4,50mm x 450mm, 4,5kg ΝΑΙ   

1.38 Μαγνητικό στήριγμα πολλαπλών λειτουργιών ΝΑΙ   

1.38.1 Μαγνητικό σε όλες τις πλευρές ΝΑΙ   

1.38.2 Διάσταση: 85x85 ΝΑΙ   

1.38.3 
Κατάλληλο για εργασίες συναρμολόγησης και 
συγκόλλησης 

ΝΑΙ   

1.39 Σημαδευτήρι μετάλλων: Χαράκτης τσέπης ΝΑΙ   

1.39.1 Διαθέτει μύτη από καρβίδιο ΝΑΙ   
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1.39.2 Μορφή στυλό με κλιπ ΝΑΙ   

1.39.3 Μήκος: 150mm ΝΑΙ   

1.40 Σημαδευτήρι μετάλλου: Πόντα ΝΑΙ   

1.41 
Σφιγκτήρας μετάλλων τύπου "grip" για 
ηλεκτροσυγκόλληση 

ΝΑΙ   

1.41.1 Μήκος: 300 mm ΝΑΙ   

1.41.2 Μεταλλικός στην λαβή ΝΑΙ   

1.42 Σφιγκτήρες ξυλουργών, 35x7, 500mm ΝΑΙ   

1.43 Σφιγκτήρες ξυλουργών, 35x7, 600mm ΝΑΙ   

1.44 
Παραβάν ηλεκτροσυγκόλλησης λάτεξ χωρίς 
σκελετό παραβάν 

ΝΑΙ   

1.45 Καρότσι (δίροδο) ΝΑΙ   

1.45.1 Λαμαρίνα συγκράτησης: 30 cm ΝΑΙ   

1.46 
Μπαλαντέζα με καλώδιο και πλαστικό 
καρούλι 

ΝΑΙ   

1.46.1 Καλώδιο: 3 x 2,5 καρέ ΝΑΙ   

1.46.2 Μήκος καλωδίου: 30 mt ΝΑΙ   

1.47 Πολύμπριζο με καλώδιο και διακόπτη ΝΑΙ   

1.47.1 Πεντάμπριζο (5 σούκο φις) ΝΑΙ   

1.48 Προέκταση καλωδίου σούκο ΝΑΙ   

1.48.1 Μήκος καλωδίου: 10 mt ΝΑΙ   

1.49 
Λάμπα  συνεργείου με μεταλλική θωράκιση 
και καλώδιο 

ΝΑΙ   

1.49.1 Καλώδιο: 2 x 0,75 καρέ ΝΑΙ   

1.49.2 Μήκος καλωδίου: 10 mt ΝΑΙ   

1.50 Προβολείς με τρίποδο ΝΑΙ   

1.51 
Λιπαντικό σαπουνέλαιο μηχανουργικών 
κατεργάσιων, 4 lt 

ΝΑΙ   

1.52 Μετροταινία μήκους 5m ΝΑΙ   

1.52.1 Πλάτος: 25mm ΝΑΙ   

1.52.2 Διαθέτει σύστημα Auto-Lock ΝΑΙ   

1.52.3 Διαθέτει μαγνητικό γάντζο στο εμπρός μέρος ΝΑΙ   

1.52.4 Διαθέτει κέλυφος με κάλυμμα από λάστιχο ΝΑΙ   

1.52.5 Διαθέτει κλιπ στερέωσης ΝΑΙ   

1.52.6 Διαθέτει ταινία εμαγιέ ΝΑΙ   

1.52.7 Διαθέτει διαβάθμιση διπλής όψης ΝΑΙ   
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1.53 
Βαριοπούλα σφυρήλατου ανθρακούχου 
χάλυβα, με λακαρισμένο ξύλινο χερούλι 

ΝΑΙ   

1.53.1 Συνολικό μήκος: 300 mm ΝΑΙ   

1.53.2 Επιφάνεια κρούσης: 44x44 mm ΝΑΙ   

1.53.3 
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 
6475 

ΝΑΙ   

1.54 Λοστός ξεκαρφώματος, 1000 mm ΝΑΙ   

1.54.1 Υλικό: ανθρακούχο ατσάλι ΝΑΙ   

1.54.2 Διαστάσεις: 30x17mm με οβάλ προφίλ ΝΑΙ   

1.55 Πένσα γενικής χρήσης, 160 mm ΝΑΙ   

1.55.1 Διαθέτει γυαλισμένες λαβές, καλυμμένες με PVC1 ΝΑΙ   

1.56 Γρασαδόρος χειρός ΝΑΙ   

1.56.1 
Διαθέτει πάσο G και μεταλλική προέκταση. G1/8 
150mm 

ΝΑΙ   

1.57 
Μηχανικός μετρητής ύψους για 
μηχανουργικές εργασίες 

ΝΑΙ   

1.58 
Σετ τρυπάνια κοβαλτίου 25 τεμαχίων, 1,00-
13,00 mm 

ΝΑΙ   

1.58.1 Διαβάθμιση: ανά 0,50 mm ΝΑΙ   

1.59 
Σετ ποτηροτρύπανα καρβιδίου, διάμετρος 
μετάλλου 14,00-30,00mm 

ΝΑΙ   

1.59.1 
Ικανότητα τρυπήματος μέχρι λαμαρίνα σιδήρου 
3,00mm 

ΝΑΙ   

1.60 
Σφιγκτήρας - Grip, ικανότητα ανοίγματος 48 
mm 

ΝΑΙ   

1.60.1 Μήκος: 250 mm ΝΑΙ   

1.61 
Σφιγκτήρας - Grip, ικανότητα ανοίγματος 102 
mm 

ΝΑΙ   

1.61.1 Μήκος: 275 mm ΝΑΙ   

1.62 
Ψαλίδι κοπής λαμαρίνας, ικανότητα κοπής: 
λαμάκι 10 mm 

ΝΑΙ   

1.62.1 Λαμαρίνα: 90 X 8 mm ΝΑΙ   

1.62.2 Βέργα: 22 mm ΝΑΙ   

1.62.3 Τετράγωνο: 20 mm ΝΑΙ   

1.62.4 Γωνιά: 60 Χ 7 mm ΝΑΙ   

1.63 Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή από δέρμα ΝΑΙ   

1.63.1 Διαστάσεις: 60 cm X 90 cm ΝΑΙ   

1.64 
Χαρτοταινία μόνωσης υψηλών θερμοκρασιών 
(80oC) 

ΝΑΙ   
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1.64.1 Διάσταση ταινίας: 30 mm X 45 m ΝΑΙ   

1.65 
Υφασμάτινη ταινία με αντοχές θερμοκρασίας 
έως και 80oC 

ΝΑΙ   

1.65.1 Πάχος ταινίας: 0,31 mm ΝΑΙ   

1.65.2 Διάσταση ταινίας: 50 mm X 25 mt ΝΑΙ   

1.66 Διαφανής ταινία συσκευασίας ΝΑΙ   

1.66.1 Διάσταση ταινίας: 50 mm X 60 mt ΝΑΙ   

1.67 
Γκαζοτανάλια με επικαλυπτόμενη άρθρωση 
και λαβές καλυμμένες με PVC 

ΝΑΙ   

1.67.1 Συνολικό μήκος: 175mm ΝΑΙ   

1.67.2 9 θέσεων ΝΑΙ   

1.68 Ημιάκαμπτη ρίγα, 1000mm ΝΑΙ   

1.68.1 Διαστάσεις τομής: 30 x 1 mm ΝΑΙ   

1.68.2 Ανοξείδωτο ατσάλι ΝΑΙ   

1.68.3 Διαθέτει μαύρη χαραγμένη κλίμακα ΝΑΙ   

1.68.4 Διαθέτει τροχισμένες άκρες ΝΑΙ   

1.69 
Αναλογικό παχύμετρο βερνιέρου με βίδα, 0-
150mm 

ΝΑΙ   

1.69.1 Διαβάθμιση: 0.05mm/1/128" ΝΑΙ   

1.69.2 Υλικό: σκληρυμένος ανοξείδωτος χάλυβα ΝΑΙ   

1.70 Διαβήτης με ισχυρά σκέλη, μήκους 100mm ΝΑΙ   

1.70.1 Διαθέτει βίδα ασφάλισης ΝΑΙ   

1.70.2 Διαθέτει ίσιες μύτες από σκληρυμένο χάλυβα. ΝΑΙ   

1.71 Εργαλειοθήκη μεταλλική σε 3 επίπεδα ΝΑΙ   

1.72 Σετ κολαούζα και φιλιέρες M3-M12 ΝΑΙ   

1.72.1 Σιδερένια κασετίνα ΝΑΙ   

1.72.2 Στρόγγυλες φιλιέρες 25 x 9 mm ΝΑΙ   

1.72.3 Σετ κολαούζα Μ3-4-5-6-8-10-12 ΝΑΙ   

1.72.4 Σετ φιλιέρες Μ3-4-5-6-8-10-12 ΝΑΙ   

1.72.5 Μανέλα κολαούζων Ν1.1/2 ΝΑΙ   

1.72.6 Μανέλα φιλιέρας 25χ9 ΝΑΙ   

1.72.7 Καστάνια κολαούζων Ν1 ΝΑΙ   

1.73 
Τρυπάνια για τα κολαούζα 3,30mm και 6,80 
mm 

ΝΑΙ   

1.74 Πολύμετρο μικρό ψηφιακό ΝΑΙ   
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1.75 Γωνία ακριβείας 150x100mm ΝΑΙ   

1.75.1 
Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτος σκληρυμένος 
χάλυβας 

ΝΑΙ   

1.75.2 Ακρίβεια: DIN 875/0 ΝΑΙ   

1.75.3 Κατάλληλη για μηχανουργικές εργασίες ΝΑΙ   

Προστατευτικά  

1.76 Γάντια συγκόλλησης ΝΑΙ   

1.76.1 Γάντια συγκόλλησης από δέρμα ΝΑΙ   

1.77 
Δερμάτινα γάντια γενικής χρήσης, μεγέθους 
small 

ΝΑΙ   

1.77.1 CE EN388 ΝΑΙ   

1.78 
Δερμάτινα γάντια γενικής χρήσης, μεγέθους 
medium 

ΝΑΙ   

1.78.1 CE EN388 ΝΑΙ   

1.79 
Δερμάτινα γάντια γενικής χρήσης, μεγέθους 
large 

ΝΑΙ   

1.79.1 CE EN388 ΝΑΙ   

1.80 Γάντια δερματοπάνινα ηλεκτροσυγκόλλησης ΝΑΙ   

1.80.1 Διαφόρων μεγεθών ΝΑΙ   

1.81 
Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης και 
θερμοκρασιών, μεγέθους Large 

ΝΑΙ   

1.81.1 CE 89/686/CEE-EN-420 ΝΑΙ   

1.82 
Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης και 
θερμοκρασιών, μεγέθους X-Large 

ΝΑΙ   

1.82.1 CE 89/686/CEE-EN-420 ΝΑΙ   

1.83 Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή από δέρμα ΝΑΙ   

1.83.1 Πάχος 1,5mm ΝΑΙ   

1.83.2 Διαστάσεις: 60 cm X 90 cm ΝΑΙ   

1.84 
Αυτόματη ηλεκτρονική μάσκα 
ηλεκτροσυγκόλλησης με αντικαταστάσιμη 
μπαταρία λιθίου 

ΝΑΙ   

1.84.1 
Κατάλληλη για: ηλεκτρόδιο 10-425Α, σύρμα MIG 
10-625A, TIG 30-325A, Τρόχισμα, κοπή PLASMA 

ΝΑΙ   

1.84.2 Σκίαση DIN: 4 / 9-13 ΝΑΙ   

1.84.3 Χρόνος σκίασης: 0,000033 s ΝΑΙ   

1.84.4 Οπτικό πεδίο: 93x43 mm ΝΑΙ   

1.84.5 Αισθητήρες ARC : 2 ΝΑΙ   

1.84.6 Τροφοδοσία : Ηλιακό κύτταρο + Μπαταρία ΝΑΙ   
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1.84.7 Λειτουργία τροχίσματος : Ναι ΝΑΙ   

1.84.8 Λειτουργία κοπής : Ναι ΝΑΙ   

1.84.9 Ρύθμιση σκίασης : Ναι ΝΑΙ   

1.84.10 Ρύθμιση ευαισθησίας : Ναι ΝΑΙ   

1.84.11 Ρύθμιση καθυστέρησης : Ναι ΝΑΙ   

1.85 Αντιθορυβικά ακουστικά εργασίας ΝΑΙ   

1.85.1 Διαθέτουν κελύφη ABS ΝΑΙ   

1.85.2 Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ΝΑΙ   

1.85.3 
Διαθέτουν μαξιλαράκια με συμπαγή γέμιση 
συνθετικού αφρού 

ΝΑΙ   

1.85.4 Αναδιπλούμενα για εύκολη μεταφορά ΝΑΙ   

1.85.5 SMR 30dB MRR 25dB ΝΑΙ   

1.86 Φόρμα εργασίας μεγέθους extra large ΝΑΙ   

1.86.1 
Ενθέματα: Σακάκι εργασίας - παντελόνι εργασίας 
- μπουφάν χωρίς μανίκια 

ΝΑΙ   

1.86.2 Χρώμα: Μπλέ ΝΑΙ   

1.87 Φόρμα εργασίας μεγέθους large ΝΑΙ   

1.87.1 
Ενθέματα: Σακάκι εργασίας - παντελόνι εργασίας 
- μπουφάν χωρίς μανίκια 

ΝΑΙ   

1.87.2 Χρώμα: Μπλέ ΝΑΙ   

1.88 Φόρμες εργασίας, μεγέθους medium ΝΑΙ   

1.88.1 Ύφασμα 65% και 35% polyester-βαμβάκι ΝΑΙ   

1.89 Φόρμες εργασίας, μεγέθους large ΝΑΙ   

1.89.1 Ύφασμα 65% και 35% polyester-βαμβάκι ΝΑΙ   

1.90 
Φόρμες εργασίας, τιραντάκι, μεγέθους 
medium 

ΝΑΙ   

1.90.1 Ύφασμα 65% και 35% polyester-βαμβάκι ΝΑΙ   

1.91 Φόρμες εργασίας, τιραντάκι, μεγέθους large ΝΑΙ   

1.91.1 Ύφασμα 65% και 35% polyester-βαμβάκι ΝΑΙ   

1.92 Παπούτσια ασφαλείας, μεγέθη 39-47 ΝΑΙ   

1.92.1 
Σώμα PU: δέρμα new buck με εσωτερική 
επένδυση που αναπνέει 

ΝΑΙ   

1.92.2 Μεταλλική ενίσχυση σε δάκτυλα και πέλμα ΝΑΙ   

1.92.3 Αντιολισθητικά ΝΑΙ   

1.92.4 Αντικραδασμικά ΝΑΙ   

1.92.5 Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα CE- ΝΑΙ   
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EN 345-1 

1.93 Παπούτσια ασφαλείας, μεγέθη από 39-47 ΝΑΙ   

1.93.1 
Υλικό: Δέρμα patent μαύρο με εσωτερική 
επένδυση που αναπνέει 

ΝΑΙ   

1.93.2 
Διαθέτουν αντιολισθητική σόλα PU, αντιστατική - 
αντικραδασμική με μεταλλική ενίσχυση στα 
δάχτυλα 

ΝΑΙ   

1.93.3 Διαθέτουν αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα ΝΑΙ   

1.94 Γυαλιά προστασίας με πολυκαρβονικό τζάμι ΝΑΙ   

1.95 
Αυτόματη ηλεκτρονική μάσκα 
ηλεκτροσυγκόλλησης 

ΝΑΙ   

1.95.1 
Κατάλληλη για: ηλεκτρόδιο 10-180Α, σύρμα 10-
220Α, TIG 10-200A 

ΝΑΙ   

1.95.2 Σκίαση DIN: 3/11 ΝΑΙ   

1.95.3 Χρόνος σκίασης: 0,0001s ΝΑΙ   

1.95.4 Οπτικό πεδίο: 91x35mm ΝΑΙ   

Διάφορα  

1.96 Σκούπα απορρόφησης κάδου, 1000 Watt ΝΑΙ   

1.96.1 Μοτέρ: 1 ΝΑΙ   

1.96.2 Τάση: 230V - 50 Hz ΝΑΙ   

1.96.3 Χωρητικότητα κάδου: 30 lt ΝΑΙ   

1.96.4 Θόρυβος: 65 dB ΝΑΙ   

1.96.5 Μήκος σωλήνα: 3 m ΝΑΙ   

1.96.6 Διάμετρος σωλήνα απορρόφησης: 40 mm ΝΑΙ   

1.97 
Πυροσβεστήρας 12Kg ξηράς σκόνης ABC 40% 
με μονόραφο δοχείο και κλείστρο με βαλβίδα 
ασφαλείας μανομέτρου 

ΝΑΙ   

1.97.1 Χωρητικότητα: 12kg ΝΑΙ   

1.97.2 Κατασβεστική ικανότητα: 43Α 183Β C ΝΑΙ   

1.97.3 Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά Σκόνη ΝΑΙ   

1.97.4 Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C μέχρι 60 °C ΝΑΙ   

1.98 Ισχυρό καθαριστικό χεριών, 3 lt ΝΑΙ   

1.98.1 
Από σύνθετα κιτρικά έλαια για απομάκρυνση 
χρωμάτων, πολυουρεθάνης, ρητίνης και βερνικιού 

ΝΑΙ   

1.98.2 
Δυνατότητα χρήσης και καθαρισμού με ή χωρίς 
νερό 

ΝΑΙ   

1.98.3 Δερματολογικά ελεγμένο και πιστοποιημένο ΝΑΙ   

1.99 Πιστόλι βαφής, κάτω δοχείο ΝΑΙ   
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1.99.1 Μπεκ: 1.2 - 4.0 ΝΑΙ   

1.99.2 Χωρητικότητα κάδου: 1 lt ΝΑΙ   

1.100 Μεταλλικός φυσητήρας αέρος, κοντός ΝΑΙ   

1.101 
Τεχνικό λιπαντικό σπρέι και αντισκωριακό 
πολλαπλών χρήσεων, 400 ml 

ΝΑΙ   

1.101.1 Κατάλληλο για χρήση σε μέταλλα και πλαστικά ΝΑΙ   

1.101.2 Κακός αγωγός του ηλεκτρισμού ΝΑΙ   

1.101.3 Διαθέτει στόμιο διπλού ψεκασμού ΝΑΙ   

1.102 
Σπρέι γράσου πολλαπλών εφαρμογών, 400 
ml 

ΝΑΙ   

1.102.1 
Λειτουργία σε θερμοκρασίες: –40 °C έως +150 °C 
(βραχυπρόθεσμα έως και 250 °C) 

ΝΑΙ   

1.103 
Γυαλόχαρτο ράσπας για τριβείο μεγάλης 
επιφάνειας, τύπος κόκκου P180, συσκευασία 
50 τμχ 

ΝΑΙ   

1.103.1 Διάσταση: 70 Χ 125 mm ΝΑΙ   

1.104 
Γυαλόχαρτο τριβείου μεγάλης επιφάνειας, 
τύπος κόκκου P400, συσκευασία 50 τμχ 

ΝΑΙ   

1.104.1 Διάσταση: 70 Χ 125 mm ΝΑΙ   

1.105 
Γυαλόχαρτο τριβείου μεγάλης επιφάνειας, 
τύπος κόκκου P240, συσκευασία 50 τμχ 

ΝΑΙ   

1.105.1 Διάσταση: 70 Χ 198 mm ΝΑΙ   

1.106 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P16, συσκευασία 25 τμχ 

ΝΑΙ   

1.106.1 Διάμετρος: 125*22+ mm ΝΑΙ   

1.107 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
Ρ24, συσκευασία 25 τμχ 

ΝΑΙ   

1.107.1 Διάμετρος: 125*22+ mm ΝΑΙ   

1.108 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P36, συσκευασία 25 τμχ 

ΝΑΙ   

1.108.1 Διάμετρος: 125*22+ mm ΝΑΙ   

1.109 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P50, συσκευασία 25 τμχ 

ΝΑΙ   

1.109.1 Διάμετρος: 125*22+ mm ΝΑΙ   

1.110 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P60, συσκευασία 25 τμχ 

ΝΑΙ   

1.110.1 Διάμετρος: 125*22+ mm ΝΑΙ   

1.111 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P80, συσκευασία 25 τμχ 

ΝΑΙ   

1.111.1 Διάμετρος: 125*22+ mm ΝΑΙ   



ΑΔΑ: 61ΜΤ46ΜΩΘΔ-ΔΙ9



 

Σελίδα 54 

1.112 
Σφουγγαράκια τριβής διπλής όψης - Τάκοι 
τριβής, κόκκος 60/100 

ΝΑΙ   

1.112.1 Διάσταση: 100 X 70 X 27 mm ΝΑΙ   

1.113 
Σφουγγαράκια τριβής διπλής όψης - Τάκοι 
τριβής, κόκκος 80 

ΝΑΙ   

1.113.1 Διάσταση: 100 X 70 X 27 mm ΝΑΙ   

1.114 
Σφουγγαράκια τριβής διπλής όψης - Τάκοι 
τριβής, κόκκος 100 

ΝΑΙ   

1.114.1 Διάσταση: 100 X 70 X 27 mm ΝΑΙ   

1.115 Διαφανές σφραγιστικό σιλικόνης, 300ml ΝΑΙ   

1.115.1 Ακρυλικό σφραγιστικό ΝΑΙ   

1.116 Διαφανές συγκολλητικό στιγμής, 30 ml ΝΑΙ   

1.116.1 
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, 
για υποστρώματα όπως laminate, ξύλο, σκληρό 
PVC, ABS, δέρμα, φελλό και μέταλλα. 

ΝΑΙ   

1.117 
Διαφανές συγκολλητικό δύο συστατικών, 12 
ml, συσκευασία 2τμχ 

ΝΑΙ   

1.117.1 Εποξική κόλλα δύο συστατικών ΝΑΙ   

1.118 Αλφάδι με δύο ακρυλικά μάτια, 80 cm ΝΑΙ   

1.118.1 Υλικό: Αλουμίνιο με ανοδιωμένη βαφή ΝΑΙ   

1.118.2 Διαθέτει βαθμονομημένη βάση ΝΑΙ   

1.118.3 Ανθεκτικό σε χτυπήματα ΝΑΙ   

1.118.4 Διαθέτει ανθεκτικά, ακρυλικά φιαλίδια ΝΑΙ   

1.119 Σιδηροπρίονο χειρός με λάμα ΝΑΙ   

1.120 Ανταλλακτική λάμα σιδηροπρίονου ΝΑΙ   

Συλλογές εργαλείων  

1.121 
Συλλογή εργαλείων συνεργείου συντήρησης 
αγροτικών μηχανημάτων 

ΝΑΙ   

1.121.1 Αποτελούμενη από 170 τεμάχια ΝΑΙ   

1.122 Πένσα grip γενικής χρήσης, μήκους 175mm ΝΑΙ   

1.122.1 
Διαθέτει σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα 
εργαλείων 

ΝΑΙ   

1.122.2 Διαθέτει χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα ΝΑΙ   

1.122.3 Φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο ΝΑΙ   

1.122.4 Διαθέτει επιψευδαργυρωμένη βίδα ΝΑΙ   

1.123 
Πένσα grip συγκολλητών για γωνιακούς 
σωλήνες, μήκους 280mm 

ΝΑΙ   

1.123.1 Διαθέτει σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα ΝΑΙ   
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εργαλείων 

1.123.2 Διαθέτει χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα ΝΑΙ   

1.123.3 Φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο ΝΑΙ   

1.123.4 Διαθέτει επιψευδαργυρωμένη βίδα ΝΑΙ   

1.124 
Πένσα grip με άρθρωση κρεμαγιέρας, μήκους 
270mm 

ΝΑΙ   

1.124.1 
Διαθέτει σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα 
εργαλείων 

ΝΑΙ   

1.124.2 Διαθέτει χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα ΝΑΙ   

1.124.3 Φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο ΝΑΙ   

1.124.4 Διαθέτει επιψευδαργυρωμένη βίδα ΝΑΙ   

1.125 
Πένσα συγκολλητού γενικής χρήσης, μήκους 
180 mm 

ΝΑΙ   

1.125.1 
Διαθέτει ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία 

ΝΑΙ   

1.125.2 
Εξ ολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία 

ΝΑΙ   

1.125.3 Διαθέτει κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους ΝΑΙ   

1.125.4 Διαθέτει ελατήριο επαναφοράς ΝΑΙ   

1.125.5 Διαθέτει τροχισμένη κεφαλή ΝΑΙ   

1.125.6 Φινίρισμα επιφάνειας: επιψευδαργυρωμένο ΝΑΙ   

Ξύλο  

1.126 
Παλμικό τριβείο αέρος διαστάσεων πέλματος 
92 x 168 

ΝΑΙ   

1.126.1 Εισαγωγή αέρος ¼ της ίντσας ΝΑΙ   

1.126.2 Επιφάνεια λείανσης: ορθογωνική 92x168mm ΝΑΙ   

1.126.3 Παλμοί: 8.000/min ΝΑΙ   

1.126.4 Κατανάλωση αέρος: 115lt/min ΝΑΙ   

1.126.5 Συνολικό μήκος εργαλείου: 178mm ΝΑΙ   

1.126.6 Βάρος 1.8kg ΝΑΙ   

1.126.7 
Φάσμα εφαρμογών: Λείανση, λείανση σε γωνίες 
και ακμές, διαμορφώσεις, δημιουργία καμπύλων. 

ΝΑΙ   

1.127 
Σέγα ρεύματος, ονομαστικής ισχύος 700-800 
W 

ΝΑΙ   

1.127.1 
Ικανότητα κοπής: Ξύλο 135 mm / Μεταλλικός 
Σωλήνας 10 mm 

ΝΑΙ   

1.127.2 Διαδρομή λάμας: 26 mm ΝΑΙ   

1.127.3 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 800-2800 c/min ΝΑΙ   
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1.128 Φαλτσοπρίονο ξύλου, ισχύος 1400 Watt ΝΑΙ   

1.128.1 Διάμετρος Δίσκου: 250mm ΝΑΙ   

1.128.2 
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής: 0°/90° - 55 Χ 120mm, 
45°/90° - 55 Χ 85 mm, 0°/45° - 45 Χ 120 mm, 
45°/45° - 45 X 85mm 

ΝΑΙ   

1.128.3 Στροφές / R.P.M: 5000 ΝΑΙ   

1.129 
Δίσκος γενικής χρήσης για φαλτσοπρίονο, με 
εναλλασσόμενο φάλτσο δοντιών και θετική 
γωνία κοπής 

ΝΑΙ   

1.129.1 
Κατάλληλοι για κοπή ξύλου, κόντρα πλακέ, MDF, 
μοριοσανίδας, μαλακού ξύλου σε επιτραπέζια 
πριόνια και φαλτσοπρίονα. 

ΝΑΙ   

1.129.2 Διάσταση: 250 Χ 3,2 Χ 30 (mm) ΝΑΙ   

1.130 
Πριονάκι - Λάμα σπαθοσέγας, μήκους 240 mm 
(σετ 5 τεμαχίων) 

ΝΑΙ   

1.130.1 
Κατάλληλο για λεπτά κομμάτια ξύλου 
(συμπεριλαμβανομένου του νωπού ξύλου) και 
πλαστικών 

ΝΑΙ   

1.131 Ξυλόβιδες ΝΑΙ   

1.131.1 Συμπεριλαμβάνονται 12 διαφορετικοί τύποι ΝΑΙ   

1.132 Ξυλόκολλα, δοχείο 4 κιλών ΝΑΙ   

1.133 Βερνίκι, δοχείο 5 κιλών ΝΑΙ   

1.133.1 Συστατικό νερού, όχι δύο συστατικών (Α-Β). ΝΑΙ   

1.134 Νεροβαφή καριβί ΝΑΙ   

1.135 Νερομπογιά μαόνι (105) ΝΑΙ   

1.135.1 
Υδατοδιαλυτή διαφανής βαφή για το χρωματισμό 
ξύλων 

ΝΑΙ   

1.136 
Επαγγελματική γωνιά ξυλουργού, μήκους 
400mm 

ΝΑΙ   

1.136.1 
Κίτρινη λεπίδα σκληρυμένη χάλυβα με κλίμακα 
και μαύρη βάση ανοδιωμένου αλουμινίου 

ΝΑΙ   

1.137 Σετ 5 σκαρπέλων μεσαίου φάρδους ΝΑΙ   

1.138 Σετ τρυπάνια για δράπανο ΝΑΙ   

1.138.1 Διάμετρος: 2-10 mm ΝΑΙ   

1.138.2 Κατάλληλα για ξυλουργικές εργασίες ΝΑΙ   

1.139 
Αεροκίνητο καρφωτικό χειρός, χωρητικότητας 
160 τεμαχίων 

ΝΑΙ   

1.139.1 Κεφαλή: 12.9 mm (0.508″) ΝΑΙ   

1.139.2 Πλάτος Βυθίσματος: 0.95 mm (0.037″) ΝΑΙ   

1.139.3 Πάχος Βυθίσματος: 0.65 mm (0.026″) ΝΑΙ   
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1.139.4 Μήκος: 6 – 16 mm (1/4 – 5/8″) ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

A/A Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Προσφερόμενη 
τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
προσφερόμενη 

τιμή χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

Επεξεργασία και κοπή 

1 
Κορδέλα κοπής μετάλλων με διαστάσεις 
ταινίας κοπής 1470 mm X 13 mm X 0.65 mm 

Τεμάχιο 1,00   

2 
Επαγγελματική κορδέλα κοπής μετάλλων, 
τριφασική (380V) 

Τεμάχιο 1,00   

3 
Δίσκος κοπής σιδήρου γενικής χρήσης, 
διαμέτρου 355 mm 

Τεμάχιο 1,00   

4 
Δίσκοι κοπής γενικής χρήσης, διαμέτρου 250 
mm 

Τεμάχιο 7,00   

5 Κορδέλες κοπής μετάλλων, 2080-2085 mm Τεμάχιο 5,00   

6 Κορδέλες κοπής μετάλλων, 1470 mm Τεμάχιο 5,00   

7 Δίσκοι κοπής μετάλλων Α36, 230mm Τεμάχιο 20,00   

8 Δίσκοι κοπής μετάλλων Α36, 125mm Τεμάχιο 100,00   

9 Δίσκοι κοπής μετάλλων Α36, 115mm Τεμάχιο 50,00   

10 Δίσκοι λείανσης μετάλλων Α24, 125mm Τεμάχιο 50,00   

11 Δίσκοι λείανσης μετάλλων Α24, 115mm Τεμάχιο 50,00   

12 
Δίσκοι κοπής μετάλλων ΑΑ54, 125mm, 
σκληροί 

Τεμάχιο 20,00   

13 Υδραυλική πρέσα βαρέως τύπου, 30 ton Τεμάχιο 1,00   

14 
Δίδυμος επαγγελματικός τροχός λείανσης, 
διάμετρος δίσκου 175mm 

Τεμάχιο 1,00   

15 Αεροσυμπιεστής, χωρητικότητας 270 lt Τεμάχιο 1,00   

16 
Ρακόρ - Ταχυσύνδεσμοι αέρος - Σετ 
συνεργείου 

Τεμάχιο 4,00   

17 Σφιγκτήρες - Κολιέδες Τεμάχιο 10,00   

18 Ελαστικοί σπιράλ σωλήνες αέρος, Φ6x8 Τεμάχιο 1,00   

19 Ελαστικοί σωλήνες, Φ7,5x10 Μέτρο 100,00   

20 
Ατσάλινη σφυρήλατη μέγγενη πάγκου, μήκος 
σιαγόνων: 115mm 

Τεμάχιο 2,00   

21 
Πριτσιναδόρος πλήρης με τέσσερις μύτες για 
την τοποθέτηση πριτσινιών έως 4,8mm 

Τεμάχιο 1,00   

22 
Ηλεκτρικός φαλτσοκόφτης μετάλλου (dry cut) 
με κινητήρα ισχύος 2200W 

Τεμάχιο 1,00   

23 Δράπανο κολώνας, τριφασικό, επιτραπέζιο  Τεμάχιο 1,00   
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24 Σειρά εργαλείων για σταθερό τρυπάνι Τεμάχιο 1,00   

25 Δράπανο Μπαταρίας, 12V Τεμάχιο 2,00   

26 Εξαεριστήρας Τεμάχιο 1,00   

27 Γωνιακός τροχός, 1.200 Watt Τεμάχιο 1,00   

28 
Μικρός γωνιακός τροχός κοπής και λείανσης, 
950 Watt 

Τεμάχιο 2,00   

29 Ηλεκτρικό γερανάκι ανύψωσης, 1300 Watt Τεμάχιο 1,00   

30 
Βραχίονας συγκράτησης παλάγκου με 
μέγιστο βάρος ανύψωσης 600 kg 

Τεμάχιο 1,00   

Συγκόλληση 

31 
Ηλεκτροσυγκόλληση inverter, ρεύμα 
συγκόλλησης 5-170 Α 

Τεμάχιο 2,00   

32 
Αναλώσιμα συγκόλλησης: Σετ Σώμα - 
Γείωσης Τσιμπίδα 

Τεμάχιο 4,00   

Περιφερειακά 

33 
Ματσακόνι ηλεκτροκόλλησης - chipping 
hammer 

Τεμάχιο 2,00   

34 
Βούρτσα τριβής σκουριάς και χρωμάτων με 
τρίχα ορείχαλκου 

Τεμάχιο 6,00   

35 Ηλεκτρόδια βασικά 2.5mm, 4,5kg Τεμάχιο 5,00   

36 Ηλεκτρόδια κοινά 3.25mm, 4.5kg Τεμάχιο 5,00   

37 Ηλεκτρόδια κοινά 4mm, 4.5kg Τεμάχιο 2,00   

38 Μαγνητικό στήριγμα πολλαπλών λειτουργιών Τεμάχιο 4,00   

39 Σημαδευτήρι μετάλλων: Χαράκτης τσέπης  Τεμάχιο 3,00   

40 Σημαδευτήρι μετάλλου: Πόντα Τεμάχιο 2,00   

41 
Σφιγκτήρας μετάλλων τύπου "grip" για 
ηλεκτροσυγκόλληση 

Τεμάχιο 2,00   

42 Σφιγκτήρες ξυλουργών, 35x7, 500mm Τεμάχιο 2,00   

43 Σφιγκτήρες ξυλουργών, 35x7, 600mm Τεμάχιο 2,00   

44 
Παραβάν ηλεκτροσυγκόλλησης λάτεξ χωρίς 
σκελετό παραβάν 

Τεμάχιο 1,00   

45 Καρότσι (δίροδο) Τεμάχιο 1,00   

46 
Μπαλαντέζα με καλώδιο και πλαστικό 
καρούλι 

Τεμάχιο 1,00   

47 Πολύμπριζο με καλώδιο και διακόπτη Τεμάχιο 2,00   

48 Προέκταση καλωδίου σούκο  Τεμάχιο 1,00   

49 
Λάμπα συνεργείου με μεταλλική θωράκιση 
και καλώδιο 

Τεμάχιο 1,00   
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50 Προβολείς με τρίποδο Τεμάχιο 1,00   

51 
Λιπαντικό σαπουνέλαιο μηχανουργικών 
κατεργασιών, 4 lt 

Τεμάχιο 2,00   

52 Μετροταινία μήκους 5m Τεμάχιο 2,00   

53 
Βαριοπούλα σφυρήλατου ανθρακούχου 
χάλυβα, με λακαρισμένο ξύλινο χερούλι 

Τεμάχιο 2,00   

54 Λοστός ξεκαρφώματος, 1000mm Τεμάχιο 1,00   

55 Πένσα γενικής χρήσης, 160 mm Τεμάχιο 3,00   

56 Γρασαδόρος χειρός  Τεμάχιο 1,00   

57 
Μηχανικός μετρητής ύψους για 
μηχανουργικές εργασίες 

Τεμάχιο 2,00   

58 
Σετ τρυπάνια κοβαλτίου 25 τεμαχίων, 1,00-
13,00 mm 

Τεμάχιο 2,00   

59 
Σετ ποτηροτρύπανα καρβιδίου, διάμετρος 
μετάλλου 14,00-30,00mm 

Τεμάχιο 1,00   

60 
Σφιγκτήρας - Grip, ικανότητα ανοίγματος 48 
mm 

Τεμάχιο 4,00   

61 
Σφιγκτήρας - Grip, ικανότητα ανοίγματος 102 
mm 

Τεμάχιο 2,00   

62 
Ψαλίδι κοπής λαμαρίνας, ικανότητα κοπής: 
λαμάκι 10 mm 

Τεμάχιο 1,00   

63 Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή από δέρμα  Τεμάχιο 3,00   

64 
Χαρτοταινία μόνωσης υψηλών 
θερμοκρασιών (80oC) 

Τεμάχιο 5,00   

65 
Υφασμάτινη ταινία με αντοχές θερμοκρασίας 
έως και 80oC 

Τεμάχιο 2,00   

66 Διαφανής ταινία συσκευασίας Τεμάχιο 3,00   

67 
Γκαζοτανάλια με επικαλυπτόμενη άρθρωση 
και λαβές καλυμμένες με PVC 

Τεμάχιο 2,00   

68 Ημιάκαμπτη ρίγα, 1000mm Τεμάχιο 1,00   

69 
Αναλογικό παχύμετρο βερνιέρου με βίδα, 0-
150mm 

Τεμάχιο 2,00   

70 Διαβήτης με ισχυρά σκέλη, μήκους 100mm  Τεμάχιο 2,00   

71 Εργαλειοθήκη μεταλλική σε 3 επίπεδα Τεμάχιο 2,00   

72 Σετ κολαούζα και φιλιέρες M3-M12 Τεμάχιο 1,00   

73 
Τρυπάνια για τα κολαούζα 3,30mm και 6,80 
mm 

Τεμάχιο 4,00   

74 Πολύμετρο μικρό ψηφιακό Τεμάχιο 2,00   

75 Γωνία ακριβείας 150x100mm Τεμάχιο 3,00   

Προστατευτικά 
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76 Γάντια συγκόλλησης Τεμάχιο 3,00   

77 
Δερμάτινα γάντια γενικής χρήσης, μεγέθους 
small 

Τεμάχιο 1,00   

78 
Δερμάτινα γάντια γενικής χρήσης, μεγέθους 
medium 

Τεμάχιο 3,00   

79 
Δερμάτινα γάντια γενικής χρήσης, μεγέθους 
large 

Τεμάχιο 1,00   

80 Γάντια δερματοπάνινα ηλεκτροσυγκόλλησης Τεμάχιο 10,00   

81 
Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης και 
θερμοκρασιών, μεγέθους Large 

Τεμάχιο 1,00   

82 
Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης και 
θερμοκρασιών, μεγέθους X-Large 

Τεμάχιο 1,00   

83 Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή από δέρμα  Τεμάχιο 3,00   

84 
Αυτόματη ηλεκτρονική μάσκα 
ηλεκτροσυγκόλλησης με αντικαταστάσιμη 
μπαταρία λιθίου 

Τεμάχιο 3,00   

85 Αντιθορυβικά ακουστικά εργασίας Τεμάχιο 5,00   

86 Φόρμα εργασίας μεγέθους extra large Τεμάχιο 1,00   

87 Φόρμα εργασίας μεγέθους large Τεμάχιο 1,00   

88 Φόρμες εργασίας, μεγέθους medium Τεμάχιο 2,00   

89 Φόρμες εργασίας, μεγέθους large Τεμάχιο 2,00   

90 
Φόρμες εργασίας, τιραντάκι, μεγέθους 
medium 

Τεμάχιο 1,00   

91 Φόρμες εργασίας, τιραντάκι, μεγέθους large Τεμάχιο 2,00   

92 Παπούτσια ασφαλείας, μεγέθη 39-47 Τεμάχιο 2,00   

93 Παπούτσια ασφαλείας, μεγέθη από 39-47 Τεμάχιο 3,00   

94 Γυαλιά προστασίας με πολυκαρβονικό τζάμι Τεμάχιο 4,00   

95 
Αυτόματη ηλεκτρονική μάσκα 
ηλεκτροσυγκόλλησης 

Τεμάχιο 3,00   

Διάφορα 

96 Σκούπα απορρόφησης κάδου, 1000 Watt Τεμάχιο 1,00   

97 
Πυροσβεστήρας 12Kg ξηράς σκόνης ABC 
40% με μονόραφο δοχείο και κλείστρο με 
βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου 

Τεμάχιο 2,00   

98 Ισχυρό καθαριστικό χεριών, 3 lt Τεμάχιο 2,00   

99 Πιστόλι βαφής, κάτω δοχείο Τεμάχιο 1,00   

100 Μεταλλικός φυσητήρας αέρος, κοντός Τεμάχιο 2,00   

101 
Τεχνικό λιπαντικό σπρέι και αντισκωριακό 
πολλαπλών χρήσεων, 400 ml 

Τεμάχιο 3,00   
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102 
Σπρέι γράσου πολλαπλών εφαρμογών, 400 
ml 

Τεμάχιο 1,00   

103 
Γυαλόχαρτο ράσπας για τριβείο μεγάλης 
επιφάνειας, τύπος κόκκου P180, συσκευασία 
50 τμχ 

Τεμάχιο 1,00   

104 
Γυαλόχαρτο τριβείου μεγάλης επιφάνειας, 
τύπος κόκκου P400, συσκευασία 50 τμχ 

Τεμάχιο 1,00   

105 
Γυαλόχαρτο τριβείου μεγάλης επιφάνειας, 
τύπος κόκκου P240, συσκευασία 50 τμχ 

Τεμάχιο 1,00   

106 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P16, συσκευασία 25 τμχ 

Τεμάχιο 1,00   

107 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
Ρ24, συσκευασία 25 τμχ 

Τεμάχιο 1,00   

108 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P36, συσκευασία 25 τμχ 

Τεμάχιο 1,00   

109 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P50, συσκευασία 25 τμχ 

Τεμάχιο 1,00   

110 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P60, συσκευασία 25 τμχ 

Τεμάχιο 1,00   

111 
Δίσκοι τροχών για ξηρά τριβή, τύπος κόκκου 
P80, συσκευασία 25 τμχ 

Τεμάχιο 1,00   

112 
Σφουγγαράκια τριβής διπλής όψης - Τάκοι 
τριβής, κόκκος 60/100 

Τεμάχιο 2,00   

113 
Σφουγγαράκια τριβής διπλής όψης - Τάκοι 
τριβής, κόκκος 80 

Τεμάχιο 2,00   

114 
Σφουγγαράκια τριβής διπλής όψης - Τάκοι 
τριβής, κόκκος 100 

Τεμάχιο 2,00   

115 Διαφανές σφραγιστικό σιλικόνης, 300ml Τεμάχιο 4,00   

116 Διαφανές συγκολλητικό στιγμής, 30 ml Τεμάχιο 3,00   

117 
Διαφανές συγκολλητικό δύο συστατικών, 12 
ml, συσκευασία 2τμχ 

Τεμάχιο 3,00   

118 Αλφάδι με δύο ακρυλικά μάτια, 80 cm Τεμάχιο 2,00   

119 Σιδηροπρίονο χειρός με λάμα Τεμάχιο 1,00   

120 Ανταλλακτική λάμα σιδηροπρίονου Τεμάχιο 3,00   

Συλλογές εργαλείων 

121 
Συλλογή εργαλείων συνεργείου συντήρησης 
αγροτικών μηχανημάτων 

Τεμάχιο 2,00   

122 Πένσα grip γενικής χρήσης, μήκους 175mm Τεμάχιο 2,00   

123 
Πένσα grip συγκολλητών για γωνιακούς 
σωλήνες, μήκους 280mm 

Τεμάχιο 2,00   

124 
Πένσα grip με άρθρωση κρεμαγιέρας, 
μήκους 270mm 

Τεμάχιο 4,00   
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125 
Πένσα συγκολλητού γενικής χρήσης, μήκους 
180 mm 

Τεμάχιο 2,00   

Ξύλο 

126 
Παλμικό τριβείο αέρος διαστάσεων πέλματος 
92 x 168 

Τεμάχιο 1,00   

127 
Σέγα ρεύματος, ονομαστικής ισχύος 700-800 
W 

Τεμάχιο 1,00   

128 Φαλτσοπρίονο ξύλου, ισχύος 1400 Watt Τεμάχιο 1,00   

129 
Δίσκος γενικής χρήσης για φαλτσοπρίονο, με 
εναλλασσόμενο φάλτσο δοντιών και θετική 
γωνία κοπής 

Τεμάχιο 2,00   

130 
Πριονάκι - Λάμα σπαθοσέγας, μήκους 240 
mm (σετ 5 τεμαχίων) 

Τεμάχιο 3,00   

131 Ξυλόβιδες Τεμάχιο 1,00   

132 Ξυλόκολλα, δοχείο 4 κιλών Τεμάχιο 1,00   

133 Βερνίκι, δοχείο 5 κιλών  Τεμάχιο 1,00   

134 Νεροβαφή καριβί Τεμάχιο 1,00   

135 Νερομπογιά μαόνι (105) Τεμάχιο 1,00   

136 
Επαγγελματική γωνιά ξυλουργού, μήκους 
400mm 

Τεμάχιο 2,00   

137 Σετ 5 σκαρπέλων μεσαίου φάρδους Τεμάχιο 1,00   

138 Σετ τρυπάνια για δράπανο Τεμάχιο 3,00   

139 
Αεροκίνητο καρφωτικό χειρός, 
χωρητικότητας 160 τεμαχίων 

Τεμάχιο 1,00   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   

 

Ποσοστό & Αξία Φ.Π.Α. (€) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€ )ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 
- Ονομασία: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 100035164 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Διεύθυνση Νόμιμης Έδρας:  Φειδία 25, 45221, Ιωάννινα 
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Κουγκίου 3Α, 45221, Ιωάννινα 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρήστος Γιωτίτσας 
- Τηλέφωνο: 26513 07460 
- Ηλ. ταχυδρομείο: 452 21 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.p2plab.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
«Προμήθεια εξοπλισμού επιτραπέζιας και αποκεντρωμένης κατασκευής – μηχανολογικός εξοπλισμός για 
επεξεργασία μετάλλου και ξύλου» του Πακέτου Εργασίας 4: «Ανάπτυξη των υποδομών DGML του έργου», 
Παραδοτέο 4.2.1. «Προμήθεια του εξοπλισμού επιτραπέζιας και αποκεντρωμένης κατασκευής» στο 
πλαίσιο του έργου «Catalysing innovation and entrepreneurship unlocking the potential of emerging 
production and business models» και ακρωνύμιο PHYGITAL το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα 
Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B “BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται 
από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (CPV 42630000-1) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.p2plab.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία 
ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 
μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) 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 αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

[] Ναι [] Όχι 
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σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxx; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

 

 



ΑΔΑ: 61ΜΤ46ΜΩΘΔ-ΔΙ9



 

Σελίδα 75 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxi, 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 
δωρεάνxxxii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i   Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii   Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii   Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv   Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

v   Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi   Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii   Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix   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). 

x   Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi   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 στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii 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)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii 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. 

xiv 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 
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25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii    Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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Σελίδα 78 

                                                                                                                                                                                                 
xxxii 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, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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