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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ

Πόλη

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

84700

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL422

Τηλέφωνο

2286360187

Φαξ

2286360188

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom@thira.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ευάγγελος Βαμβακούσης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://thira.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)1

http://thira.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θήρας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου http://thira.gov.gr .

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης2

1
2

Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων
Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
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Το έργο STRATENERGY είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα Κύπρος V-A Ελλάδα – Κύπρος
"2014-2020" το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) (85%) και από Εθνικούς
πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου (15%). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :
64.7135.026 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Θήρας.
Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου) στο πλαίσιο του Προγράμματος
συνεργασίας INTERRREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 βάση της υπ΄αρ.πρωτ.:139615/18-12-2017
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΑΔΑ 7Χ7Ψ465ΧΙ8-854 με κωδικό MIS
2017ΕΠ16760003 με τίτλο <<Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής
Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια, STRATENERGY, με ΣΑΕΠ-167/6.1.3>>.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων για την Αποδοτική Χρήση
Ενέργειας σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του Δήμου Θήρας και συγκεκριμένα στον παιδικό σταθμό
Επισκοπής Θήρας. Ειδικότερα η προμήθεια και η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη
(αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές είναι διαθέσιμες στο Παράρτημα Ι)
 Φωτιστικά και Λαμπτήρες Τεχνολογίας LED
 Κλιματιστικά & Αντλία Θερμότητα
 Κουφώματα
 Μετρητικό Σύστημα
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 31520000-7: Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 44221000 -5: Πόρτες, Παράθυρα
42511110-5: Αντλίες Θερμότητας, 38552000-2: Μετρητές Ενέργειας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 237.110,06 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 191.217,79 ΦΠΑ : 45.892,26 €)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
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1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως3:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του

Ν.3852/2010

(ΦΕΚ

87/Α’/7-6-2010)

«Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 72 και την περίπτωση
ε' της παρ. 1 του άρθρου 58, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018,
 του ν. 4314/2014 (Α' 265)4, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών [
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

3

4

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
 την 6/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας με θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗ (2Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΝΕΧΩΡΝ-ΝΚ5),
 την υπ’αρ.πρωτ.: 139615/18-12-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
(ΑΔΑ: 7Χ7Ψ465ΧΙ8-854),
 την υπ’αρ.πρωτ.: 66525/20-06-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2018 των έργων και για τον καθορισμό των συνολικά οικονομικών
 στοιχείων της ΣΑ ΕΠ1676,
 τη 215/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας με θέμα: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Stratenergy/ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ InterregV-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΟΠΩΣ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 4Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» (ΑΔΑ: ΩΛ8ΦΩΡΝ-ΠΞΦ),
 την από 10.08.2018 Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα
– Κύπρος 2014 – 2020»,
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 την από 31.08.2018 Σύμβαση Χρηματοδότησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα –
Κύπρος 2014 – 2020»,
 την υπ΄ αριθμόν 1267 και υπ’ αρ. πρωτ. 102670/01-10-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, με ΑΔΑ: Ω7ΒΚ465ΧΙ8-ΡΝΠ, για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 - ΣΑΕ 119/6 με τις τροποποιήσεις αυτής (κωδικός έργου: 2018ΣΕ11960001),
του έργου <STRATENERGY ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ με δικαιούχο τον Δικαιούχο τον Δήμο ΘΗΡΑΣ>,
 την από 01-08-2019 μελέτη για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων για την Αποδοτική Χρήση
Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του Δήμου Θήρας που εντάσσεται στο έργο με τίτλο
«Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση
Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια», ακρωνύμιο «STRATENERGY», στο πλαίσιο του προγράμματος
συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020,
 την υπ’αρ.πρωτ.: 8879/05-08-2019 απόφαση του Αρμόδιου Αντιδημάρχου Θήρας με την οποία
εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης,
συνολικού ποσού 237.110,06 €, το οποίο επιμερίζεται στα οικονομικά έτη 2019 και 2020 ως εξής (ΑΔΑ:
ΩΝΩΔΩΡΝ-ΔΦ7): για το έτος 2019 με το ποσό των 200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 64.7135.026 του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019 και για το έτος 2020 με το ποσό των 236.910,06€ σε βάρος
του Κ.Α. 64.7135.026, το οποίο θα εγγραφεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020,
 την 678/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 19REQ005397897 και ΑΔΑ: 68ΥΨΩΡΝ-ΔΥΩ),
 την 133/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν: α) η διενέργεια της
προμήθειας, β) η μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας και οι τεχνικές προδιαγραφές
της προμήθειας και γ) οι όροι του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 68Φ1ΩΡΝ-Δ5Κ).

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “79274” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία
έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και η ημέρα λήξης υποβολής
προσφορών είναι η Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019 και η ώρα λήξης 18:00. Μετά τη λήξη της υποβολής
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού
την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:30.

1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 79274.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» και «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ».
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): http://www.thira.gov.gr στην ενότητα Προκηρύξεις.
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

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.
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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 με αρ. 10235/12-09-2019 Προκήρυξη της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005548683),

2.

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,

3.

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ],

4.

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,

5.

η από 01/08/2019 μελέτη του Δήμου Θήρας.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)5. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
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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). 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.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών, θ) την

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Υπόδειγμα της Εγγυητική
Συμμετοχής και καλής εκτέλεσης παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙV.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι τρείς χιλιάδες οκτακόσια είκοσι
τέσσερα ευρώ (3.824€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 11/05/2020 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β)
απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή
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έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει
λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 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
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και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), 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 κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν 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.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.6
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

6

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
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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. 7
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας 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, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις8:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20169,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,10
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
7
8

9

10

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)
Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. 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 11.
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
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις

11

Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.

Δήμος Θήρας, STRATENERGY, Τεύχος Διακήρυξης, Σελίδα 16

19PROC005549232 2019-09-12
της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά που να πιστοποιούν οτι:
1. Παρουσιάζουν θετικό μέσο ετήσιο EBITDA (άθροισμα κερδών – ζημιών, προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων) για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις 2016, 2017 και 2018, σύμφωνα με τις
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους (για Α.Ε. ή ΕΠΕ) ή σύμφωνα με τις δηλώσεις Ε3 (για
προσωπικές εταιρείες).
2. Παρουσιάζουν μέσο όρο, ακαθάριστων εσόδων χρήσης, για την τριετία 2016, 2017 και 2018
μεγαλύτερο των €300.000,00
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσει από ολοκληρωμένα έργα που να
πιστοποιούν ότι:
1. Έχει εκτελέσει κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 προμήθειες αντλιών θερμότητας συνολικής ισχύος
μεγαλύτερη των 650 kW
2. Έχει εκτελέσει κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 δύο τουλάχιστον προμήθειες αντλιών θερμότητας, με
συνολικής ισχύ αντλιών θερμότητας ανά προμήθεια μεγαλύτερη ή ίση των 200kW.
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3. Έχει εκτελέσει κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 τουλάχιστον δύο προμήθειες λαμπτήρων led με
ελάχιστη ποσότητα λαμπτήρων ανά προμήθεια τους 500 λαμπτήρες.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Αφήνεται κενό για λόγους αρίθμησης.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα V, 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 ).
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.3.1 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 για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά
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το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 – 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
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, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβλή του12.
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

12

Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
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εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 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 έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
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καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
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εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων. Εάν ο οικονομικός φορέας,
για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει
την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
βεβαιώσεις από πελάτες τους οι οποίες θα πιστοποιούν ότι οι προμήθεια έχει ολοκληρωθεί επιτυχημένα
χωρίς προβλήματα και παρατηρήσεις.

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
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κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. 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.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
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2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων.
Για την τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν έχουν απορριφθεί για
οιονδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, θα εφαρμοστεί ο παρακάτω πίνακας με τους
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α

Κριτήρια

Βαθμολογία

Συντελεστής στάθμισης

Κ1

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές
σύμφωνα με τα Τεχνικά Φυλλάδια
Κατασκευαστικών
Οίκων
του
προσφερόμενου
εξοπλισμού

100 – 120

0,15

Κ2

Αποδεδειγμένη Ικανότητα της Εταιρείας σε
αντίστοιχες Συμβάσεις (Βεβαιώσεις Καλής
εκτέλεσης, Σχετική Εμπειρία)

100 – 120

0,15

Κ3

Οργανόγραμμα
(Στελέχωση,
Προσωπικό ή
Εξωτερικοί
Συνεργάτες,
Στελεχών, κ.λπ.)

100 – 120

0,10

Κ4

Χρονοδιάγραμμα και Αιτιολογική Έκθεση

100 – 120

0,20

Κ5

Στιβαρότητα,
λειτουργικότητα
προτεινόμενης
λύσης,
επιπλέον
καινοτομίες που
αυξάνουν την απόδοση καθ όλο το χρόνο
λειτουργίας και κάτω από αντίξοες
συνθήκες. Πρόληψη βλαβών.

100 – 120

0,25

Κ6

Υπερπλήρωση των κριτηρίων της τεχνικής
επάρκειας της παραγράφου 2.2.6

100 – 120

0,15

Μόνιμο
Εμπειρία

Η καλύτερη τιμή ή επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το στάδιο, σε
κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η χειρότερη επίδοση μεταξύ
των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την μικρότερη βαθμολογία, υπό τον όρο ότι
καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό. Οι ενδιάμεσες τιμές ή
επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά. Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο
βαθμολογείται με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
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Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς και η
βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός
από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η βαθμολογία της τεχνικής (ΣΤΠ) προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
ΣΤΠj = ΣΒ1* Κ1 + ΣΒ2*Κ2 +……+ΣΒν * Κν

Όπου: ΣΒ είναι ο συντελεστής βαρύτητας Κ είναι η βαθμολογία κάθε κριτηρίου j= 1, 2 …, ο αριθμός των
προσφερόντων

Η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς (ΣΟΠ) έχει συντελεστή βαρύτητας Σ2=0.15 (15%) και
υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

ΣΟΠj = 100*Οmin/Oj
Όπου:
Omin είναι η χαμηλότερη προσφορά (€) και
Oj η υπό αξιολόγηση οικονομική προσφορά j (€)

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης/ ελέγχου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η αρμόδια
Επιτροπή υπολογίζει, τον Τελικό Βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑi) των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις
προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα με φθίνουσα σειρά του λαμβανομένων υπ' όψιν μέχρι δύο (2)
δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα πάνω, σύμφωνα με τον παρακάτω
τύπο:

ΤΒΑ=(ΣΤΠ*Σ1) + (ΣΟΠ*Σ2)
όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης,
ΣΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς
ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς
Σ1: 0.85 (85%).
Σ2: 0.15 (15%).
Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο ΤΒΑ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από
μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Σταθμισμένης Βαθμολογίας
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της Τεχνικής Προσφοράς, και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής
Προσφοράς.

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 ανά είδος /τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση

προηγμένης

ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
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προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του

ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή

συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
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 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα V),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της
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Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα.
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, όπως
ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙII της διακήρυξης:
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο
πουπροβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου % και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 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 στο Παράρτημα Ι της παρούσας
διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
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.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
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.

Δήμος Θήρας, STRATENERGY, Τεύχος Διακήρυξης, Σελίδα 30

19PROC005549232 2019-09-12
3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού),, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική

Αποσφράγιση

του

(υπό)φακέλου

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής-Τεχνική

η

Προσφορά» την τέταρτη (4 ) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:30 μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών


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

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

αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους
όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση
των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
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κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ,

στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και

αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων. [
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
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αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, 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 την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
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ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο

της παραγράφου

4

του

άρθρου

372

του

ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει
τη σύμβαση.

Δήμος Θήρας, STRATENERGY, Τεύχος Διακήρυξης, Σελίδα 34

19PROC005549232 2019-09-12
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
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προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
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.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης,

το

εθνικό

δίκαιο,

συλλογικές

συμβάσεις

ή

διεθνείς

διατάξεις

περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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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.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της συμβατικής
αξίας μετά την προσωρινή παραλαβή των υλικών
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.

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
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
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β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας
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.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
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προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
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

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
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εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: τεσσάρων (4) μηνών.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3

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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6.4

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.5

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
Ο Δήμαρχος Θήρας

Αντώνιος Σιγάλας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Στρατηγικό Έργο για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του
Δήμου Θήρας [Παραδοτέο 4.5.1]
Αποτίμηση Λειτουργίας του Στρατηγικού Έργου του Δήμου Θήρας [Παραδοτέο 4.5.2]
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, της «Προμήθειας και
Εγκατάστασης Συστημάτων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο
Κτίριο του Δήμου Θήρας (Κρατικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Θήρας)» Προϋπολογισμού
237.110,06€ (διακόσια τριάντα εφτά χιλιάδες εκατό δέκα ευρώ και έξι λεπτά) ενδεικτικά,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Αύγουστος 2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Θήρας συμμετέχει ως Εταίρος / Δικαιούχος στο έργο: «Στρατηγική Διασυνοριακή
Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα
Δημόσια Κτίρια» και ακρωνύμιο «STRATENERGY» που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης
πρόσκλησης για στρατηγικά έργα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG
V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, από το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας με
εταίρους την Αναπτυξιακή Εταιρία Λευκωσίας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Σάμου το Δήμο Θήρας, το Δήμο
Κω, καθώς και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τον Δήμο Θήρας ανέρχεται στις 310.010,85 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Η μελέτη αυτή συντάσσεται από το Δήμο Θήρας και αναφέρεται στην Προμήθεια και
Εγκατάσταση Συστημάτων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο
Κτίριο του Δήμου Θήρας (Κρατικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Θήρας). Για τη σύνταξη της
μελέτης ισχύουν οι διατάξεις:
 Του Ν. 4412/2016.
 Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατά καιρούς και
αφορούν προμήθειες των Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016).
Το αντικείμενο της παρούσας τεχνικής μελέτης αφορά στην Προμήθεια και Εγκατάσταση
Συστημάτων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του Δήμου
Θήρας και συγκεκριμένα στον παιδικό σταθμό Επισκοπής Θήρας.
Τα υπό προμήθεια συστήματα και είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, κατ΄ ελάχιστο, στις
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.
Τα εν λόγω συστήματα θα καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου και του Παιδικού Σταθμού. Η
δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 191.217,79€ πλέον Φ.Π.Α. 24%,
δηλαδή συνολικά στο ποσό των 237.110.06 €, είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του
έτους 2019, και προβλέπεται να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A
«Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
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Θα χρησιμοποιηθούν τα εξής CPV: 3152000 - Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα
44221000 - Πόρτες, Παράθυρα 42511110-5: Αντλίες Θερμότητας.
Πιο αναλυτικά τα συστήματα περιγράφονται παρακάτω:

Α. Φωτιστικά και Λαμπτήρες Τεχνολογίας LED
Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων (2 x 36 W με λαμπτήρες φθορισμού)
των αιθουσών και γραφείων (βλέπε «Παράρτημα VI.9 – Σχέδιο Φωτιστικών»), με νέα
επίτοιχα φωτιστικά σώματα, παρόμοιων διαστάσεων με τα υφιστάμενα, με λαμπτήρες τύπου
LED (με τον συνοδευτικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό τους) με τουλάχιστον την ίδια φωτεινή
ροή των υφιστάμενων και παρόμοια γωνία πρόσπτωσης ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον τα
υφιστάμενα επίπεδα φωτισμού. Τα νέα φωτιστικά σώματα (με ενσωματωμένα τα driver) θα
πρέπει να πληρούν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:
Τεχνικές προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων τύπου LED


Φωτεινή ροή ≥ 3.500 lumen με απόδοση ≥ 100 lumen/W, κατά το LM-79 ή ισοδύναμο.



Η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος 50.000 ωρών λειτουργίας να μην ξεπερνά το 30%
της αρχικής ονομαστικής ροής (L70B50) κατά το LM-80 ή ισοδύναμο.



5-ετή εγγύηση του κατασκευαστή.



Η θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος θα κυμαίνεται από +10 0C έως +40 0C.



Απαιτείται ΙΚ02 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 62262.



Προστασία τουλάχιστον IP20 για όλο το φωτιστικό σώμα.



Ανοχή σε εύρος τάσης εισόδου ≈ 10% της ονομαστικής τάσης εισόδου (200 - 240 V)



Συχνότητα εισόδου 50/60 Hz



Θερμοκρασία χρώματος (CCT) μεταξύ 3.000 Κ – 4.000 Κ.



CRI (RA) ≥80



Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 9001:2008, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, για το εργοστάσιο κατασκευής
του τελικού προϊόντος



Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή, ότι το φωτιστικό σώμα είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις RoHS (DIRECTIVE 2011/65/EU).



Πιστοποιητικό CE έκδοσης επίσημου φορέα πιστοποίησης, που θα φέρει το όνομα ή
διακριτικό τίτλο του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων.
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Πιστοποίηση συμμόρφωσης ότι το προσφερόμενο προϊόν, συμμορφώνεται με τις
παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες
o

EMC DIRECTIVE 2014/30/EC (Πρότυπα: ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 610003-3 ή μεταγενέστερα)

o

LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC (Πρότυπα: ΕΝ 60598-1, ΕΝ 62031, ΕΝ 613472-13, ΕΝ 62471:2008, ή μεταγενέστερα)

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης οφείλουν να είναι εν ισχύ και να έχουν εκδοθεί από
διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO 17025 και να συνοδεύονται από την έκθεση δοκιμών
(test report).
Αντικατάσταση λαμπτήρων
Αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων πυρακτώσεων (60 W) που βρίσκονται στα WC
και άλλους βοηθητικούς χώρους του σταθμού (βλέπε Παράρτημα VI.9 - Σχέδιο Φωτιστικών)
για αριθμό και ενδεικτική θέση λαμπτήρων), με νέους λαμπτήρες τύπου LED (με τον
συνοδευτικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό τους) με τουλάχιστον την ίδια φωτεινή ροή των
υφιστάμενων και παρόμοια γωνία πρόσπτωσης ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον τα
υφιστάμενα επίπεδα φωτισμού. Οι νέοι λαμπτήρες (με ενσωματωμένα τα driver) θα πρέπει
να πληρούν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:
Τεχνικές προδιαγραφές λαμπτήρων τύπου LED:


Κάλυκας – υποδομή E27



Φωτεινή ροή ≥ 800 lumen με απόδοση ≥ 100 lumen/W, κατά το LM-79 ή ισοδύναμο.



Διάρκεια ζωής ≥ 15.000 ώρες



2-ετή εγγύηση του κατασκευαστή



Ενεργειακή κλάση Α++



Ανοχή σε εύρος τάσης εισόδου ≈ 10% της ονομαστικής τάσης εισόδου (200 - 240 V)



Συχνότητα εισόδου 50/60 Hz



CRI (RA) ≥80



Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 9001:2008, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, για το εργοστάσιο κατασκευής
του τελικού προϊόντος



Συμμόρφωση με πρότυπα EN62560, EN55015, EN61547, EN61000-3- 2, EN61000-3-3,
EN62560, ΕΝ 62321.
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Πιστοποιητικό CE έκδοσης επίσημου φορέα πιστοποίησης, που θα φέρει το όνομα ή
διακριτικό τίτλο του κατασκευαστή των λαμπτήρων.

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης οφείλουν να είναι εν ισχύ και να έχουν εκδοθεί από
διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO 17025 και να συνοδεύονται από την έκθεση δοκιμών
(test report).

Β. Κλιματισμός
Τερματικές μονάδες θέρμανσης – ψύξης
Οι τερματικές μονάδες θέρμανσης – ψύξης θα είναι μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (FCU –
Fan Coil Units) τύπου δαπέδου και θα τοποθετηθούν στις θέσεις που υποδεικνύονται στο
«Παράρτημα VI.2- Σχέδιο Εξοπλισμού Ψύξης Θέρμανσης: Δώμα» και στο «Παράρτημα VI.3Σχέδιο Εξοπλισμού Ψύξης Θέρμανσης: Ισόγειο».
Τα ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους αποτυπώνονται στο «Παράρτημα VI.1- Σχέδιο
Μηχανοστασίου Αντλίας Θερμότητας». Έχουν διαστασιολογηθεί ώστε να καλύπτουν πλήρως
το θερμικό φορτίο του κάθε χώρου και το μεγαλύτερο μέρος του αισθητού και λανθάνοντος
ψυκτικού φορτίου.
Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τον
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης EUROVENT, και να φέρουν δήλωση συμμόρφωσης του
κατασκευαστή σύμφωνα με όλα τα πρότυπα και κανονισμούς ασφαλείας, καθώς επίσης
σήμανση CE, πιστοποιητικό UNI EN ISO 14001:2004 και UNI EN ISO 9001:2008.
Η ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των εσωτερικών μονάδων είναι μονοφασική με γείωση, με
τάση 230(220-240)volt/50Ηz.
Ο καθαρισμός του αέρα γίνεται με υψηλής απόδοσης φίλτρα, τα οποία ταυτόχρονα
επιτυγχάνουν χαμηλή πτώση πίεσης και μακροζωία.Πιο συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν:


8 μονάδες θερμικής ισχύος 2,19kW στους 70οC, με ροή νερού 188l/h και πτώση πίεσης
10kPa σε λειτουργία θέρμανσης και συνολική ισχύ 1,06kW, ροή νερού 182l/h και πτώση
πίεσης 12kPa σε λειτουργία ψύξης.



14 μονάδες θερμικής ισχύος 2,95kW στους 70οC, με ροή νερού 253l/h και πτώση πίεσης
13kPa σε λειτουργία θέρμανσης και συνολική ισχύ 1,28kW, ροή νερού 221l/h και πτώση
πίεσης 12kPa σε λειτουργία ψύξης.



24 μονάδες θερμικής ισχύος 4,46kW στους 70οC, με ροή νερού 383l/h και πτώση πίεσης
12kPa σε λειτουργία θέρμανσης και συνολική ισχύ 2,17kW, ροή νερού 374l/h και πτώση
πίεσης 12kPa σε λειτουργία ψύξης.
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1 μονάδα θερμικής ισχύος 4,46kW στους 70οC, με ροή νερού 383l/h και πτώση πίεσης
12kPa σε λειτουργία θέρμανσης και συνολική ισχύ 2,17kW, ροή νερού 374l/h και πτώση
πίεσης 12kPa σε λειτουργία ψύξης.



2 μονάδες θερμικής ισχύος 5,74kW στους 70οC, με ροή νερού 493l/h και πτώση πίεσης
21kPa σε λειτουργία θέρμανσης και συνολική ισχύ 2,92kW, ροή νερού 503l/h και πτώση
πίεσης 16kPa σε λειτουργία ψύξης.



1 μονάδα θερμικής ισχύος 8,34kW στους 70οC, με ροή νερού 717l/h και πτώση πίεσης
25kPa σε λειτουργία θέρμανσης και συνολική ισχύ 4,13kW, ροή νερού 711l/h και πτώση
πίεσης 21kPa σε λειτουργία ψύξης.

Αποτελούνται από τα εξής μέρη:


Περίβλημα



Ανεμιστήρες



Ηλεκτροκινητήρες



Στοιχείο εναλλαγής θερμότητας



Λεκάνη για τα συμπυκνώματα



Φίλτρο



Εξαρτήματα και όργανα αυτοματισμού

Αναλυτικά περιγράφονται τα διάφορα μέρη:
1. Περίβλημα
Το περίβλημα θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα, και θα είναι βαμμένο με
βερνίκι από σκόνη πολυεστέρα για μεγαλύτερη αντοχή στη σκουριά και τη διάβρωση.
2. Ανεμιστήρες
Το fan coil θα φέρουν 2 φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης. Το ηλεκτρικό
μοτέρ θα είναι εφοδιασμένο με προστασία έναντι της υπερφόρτωσης και θα έχει τρις
ταχύτητες
3. Ηλεκτροκινητήρες
Θα είναι μονοφασικοί, τάσης ΕΡ 220V, συχνότητας 50Hz με ενσωματωμένη θερμική
προστασία, τριπλού αριθμού στροφών, για λειτουργία της συσκευής σε τρεις ταχύτητες. Η
έδραση τους θα γίνεται μέσω ελαστικών αντικραδασμικών δακτυλίων. Το σύνολο
ανεμιστήρα-κινητήρα θα στηρίζεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένη βάση-πλάκα που θα
αφαιρείται εύκολα από την συσκευή.
4. Στοιχεία εναλλαγής θερμότητας
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Η συσκευή θα φέρει στοιχείο 3 ή 4 σειρών, που θα λειτουργεί με ζεστό και κρύο νερό
αντίστοιχα. Κάθε στοιχείο θα είναι κατασκευασμένο από χάλκινους σωλήνες 1/2" ή 3/4''
ανάλογα της απόδοσης τους, με πτερύγια από αλουμίνιο. Τα πτερύγια θα είναι συνεχή σε
όλα το μήκος του στοιχείου, και θα έχουν προσαρμοσθεί πάνω στους σωλήνες με μηχανική
εκτόνωση για εξασφάλιση άριστου συντελεστή μετάδοσης θερμότητας.
5. Λεκάνη συμπυκνωμάτων
Η μονάδα θα φέρει κάτω από το ψυκτικό στοιχείο και σε όλη την έκτασή του λεκάνη, στην
οποία θα συγκεντρώνονται τα συμπυκνώματα των υδρατμών που έρχονται σε επαφή με το
στοιχείο.
Η λεκάνη θα είναι κατασκευασμένη από ισχυρό χαλυβδοέλασμα και θα προστατεύεται έναντι
διαβρώσεων με ισχυρή αντιοξειδωτική βαφή. Επίσης θα είναι ισχυρά μονωμένη για αποφυγή
εφίδρωσης στην εξωτερική της επιφάνεια. Η λεκάνη, θα είναι κατάλληλα διατεταγμένη, ώστε
με φυσική ροή τα συμπυκνώματα να ρέουν προς οπή επαρκών διαστάσεων που θα φέρει
στόμιο για την σύνδεση με την αποχέτευση.
6. Φίλτρο
Θα είναι συνθετικό, πλενόμενου τύπου με πάχος τουλάχιστο 1", μέσα σε πλαίσιο από
αλουμίνιο, εύκολα αφαιρετό για καθαρισμό.
7. Εξαρτήματα και όργανα αυτοματισμού
Για τον έλεγχο των fan coil στους διάφορους χώρους θα χρησιμοποιηθούν ενσωματωμένα
χειριστήρια σε κάθε τοπική κλιματιστική μονάδα. Το συγκεκριμένο χειριστήριο θα διαθέτει:
off - 3 ταχύτητες ανεμιστήρα, αυτόματη λειτουργία ανεμιστήρα, αυτόματη εναλλάγη Χ-Θ,
υδρόστατης ορίου που επενεργεί στον ανεμιστήρα, έλεγχος τρίοδης βάνας, ενσωμάτωση
πάνω στο Fan Coil.
Αντλία Θερμότητας (ΑΘ)
Αερόψυκτη αντλία θερμότητας νερού σε ενιαίο συγκρότημα συναρμολογημένος σε
εργοστάσιο. Η αντλία θερμότητας και τα επιμέρους μέρη της αποτυπώνονται στο
«Παράρτημα VI.1- Σχέδιο Μηχανοστασίου Αντλίας Θερμότητας» και στο «Παράρτημα VI.2Σχέδιο Εξοπλισμού Ψύξης Θέρμανσης: Δώμα». Εντός του κέλυφούς του θα περιέχονται όλες
οι καλωδιώσεις του εργοστασίου, οι σωληνώσεις, οι πίνακες ηλεκτρονικού ελέγχου, η
πλήρωση με ψυκτικό μέσο (R-410a), καθώς και όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται πριν
την εκκίνηση σε λειτουργία. Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP24.
Η μονάδα θα είναι ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή με ψυκτικό μέσο R – 410a, θα διαθέτει
διπλά ψυκτικά κυκλώματα, 4 συμπιεστές τύπου scroll ερμητικού τύπου με μηχανικές
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βαλβίδες εκτόνωσης καθώς και θερμοστατικές βαλβίδες για την παραγωγή ψυχρού νερού
έως και 4οC με διπλό set point ρύθμισης.
Ονομαστικές Αποδόσεις:
Ψυκτική Απόδοση:
Απορροφούμενη Ισχύς (συμπιεστής & ανεμιστήρας)

117,60kW
44,70kW

Ενεργειακή Απόδοση σε πλήρες φορτίο (EER kW/kW): 2,63
ESEER (kW/kW) :

3,86

Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου εξατμιστή:

7/12°C

Εξωτερική Θερμοκρασία:

35°C

Θερμική Απόδοση:

129,70kW

Απορροφούμενη Ισχύς (συμπιεστής & ανεμιστήρας)

40,50kW

Ενεργειακή Απόδοση σε πλήρες φορτίο (COP kW/kW): 3,20
Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου εξατμιστή:

45/40°C

Εξωτερική Θερμοκρασία:

7°C

Ηχητική Ισχύς σύμφωνα με UNI EN ISO 9614-2:

77,00dB(A)

Ηχητική πίεση σύμφωνα με EN ISO 3744, στα 10m:

44,80dB(A)

Οι αντλίες θερμότητας νερού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τον
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης EUROVENT, και να φέρουν δήλωση συμμόρφωσης του
κατασκευαστή σύμφωνα με όλα τα πρότυπα και κανονισμούς ασφαλείας, καθώς επίσης
σήμανση CE, πιστοποιητικό UNI EN ISO 14001:2004 και UNI EN ISO 9001:2008.
H αντλία θερμότητας θα πρέπει να εναρμονίζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες και
κανονισμούς:


IEC EN 61000-6-2 and IEC EN 61000-6-4 (Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές σε βιομηχανικό
περιβάλλον)



EN378 (Ψυκτικά κυκλώματα και αντλίες θερμότητας - απαιτήσεις ασφάλειας και
περιβαλλοντικής προστασίας)



UNI EN 12735 (Χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, κυκλικής διατομής για κλιματισμό και ψύξη)



UNI1285-68 Υπολογισμός της αντίστασης των μεταλλικών σωλήνων που υπόκεινται σε
εσωτερική πίεση



EN60204-1 Ασφάλεια μηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισμός σε μηχανές
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Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων
οδηγιών:


LVD οδηγία: 2014/95/EC



Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/EC



Οδηγία για μηχανήματα 2006/42/EC



PED Οδηγία σχετικά με εξοπλισμό υπό πίεση 2014/68/EC

Το προϊόν πληροί τη διαδικασία συνολικής διασφάλισης ποιότητας (έντυπο H) με
πιστοποιητικό no.06/270-QT3664 Rev.10 η οποία εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό
no.1131 CEC.
Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο.
1. Πλαίσιο στήριξης - πλευρικές επιφάνειες
Το πλαίσιο των μονάδων είναι κατασκευασμένο από φύλλο λαμαρίνας κατάλληλου πάχους
γαλβανισμένο εν θερμώ, και με κατάλληλη ηλεκτροστατική βαφή ικανή να αντισταθεί σε
αντίξοες εξωτερικές συνθήκες, στη διάρκεια του χρόνου.
Οι συνολικές διαστάσεις της μονάδας δεν θα ξεπερνούν τα 1.900 x 1.100 x 3.200 mm (ύψος
x πλάτος x μήκος).
2. Συμπιεστές
Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με δυο ψυκτικά κυκλώματα και 4 συμπιεστές τύπου scroll
ερμητικού τύπου, υψηλής απόδοσης και χαμηλής απορροφούμενης ισχύς, κατάλληλα
σχεδιασμένοι για να λειτουργούν με ψυκτικό μέσο R410A. Η χρήση πολλαπλών συμπιεστών
θα επιτρέπει την βηματική λειτουργία της μονάδος ανάλογα με το ζητηθέν φορτίο του
συστήματος, εξασφαλίζοντας την υψηλή απόδοση του μηχανήματος σε μερικό φορτίο. Οι
συμπιεστές θα είναι εδρασμένοι πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις, και θα φέρουν ισχυρό
εξωτερικό ηχοαπορροφητικό περίβλημα για μέγιστη μείωση εκπομπής ήχου.
Οι συμπιεστές θα οδηγούνται από 2-πολικό ηλεκτροκινητήρα με διακόπτη θερμικής
προστασίας, ψυχόμενο από το εισερχόμενο αέριο, ενώ θα φέρουν στον βασικό εξοπλισμό
τους εσωτερική θερμική προστασία με ηλεκτρικές αντιστάσεις στο κάρτερ λαδιού.
3. Εναλλάκτης νερού-ψυκτικού ρευστού
Ο εναλλάκτης της μονάδας θα είναι υψηλής απόδοσης ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης
(AISI 316) (με κολλήσεις χαλκού) αντιρροής νερού- ψυκτικού μέσου, με κέλυφος εξωτερικής
μόνωσης, για την αποφυγή δημιουργίας συμπυκνωμάτων και την μείωση των θερμικών
απωλειών.
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Ο εναλλάκτης θα φέρει ηλεκτρική αντίσταση αντιπαγετικής προστασίας, προσαρμοσμένης
στο εργοστάσιο, η οποία θα ενεργοποιείται από ένα αισθητήριο που θα βρίσκεται επάνω
στον εναλλάκτη όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει τους +3°C και θα απενεργοποιείται
όταν η θερμοκρασία φτάσει ξανά τους +5°C (με δυνατότητα προσαρμογής του ορίου από τον
πίνακα ελέγχου).
Ο εναλλάκτης θα έχει διπλή ιδιότητα όπου κατά την λειτουργία της ψύξης θα λειτουργεί ως
εξατμιστής για την παραγωγή ψυχρού νερού, ενώ στην θέρμανση θα λειτουργεί ως
συμπυκνωτής για την παραγωγή θερμού νερού.
Η μονάδα θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον 1 εναλλάκτη ψυκτικού μέσου-νερού με
υδραυλικές συνδέσεις τουλάχιστον 2 1/2'' τύπου VICTAULIC. Σχεδιασμένος βάσει των
προτύπων PED.
4. Υδραυλικό συγκρότημα
Η υδραυλική μονάδα της αντλίας θερμότητας περιλαμβάνει ενσωματωμένη μια αντλία
νερού χαμηλού μανομετρικού (125kPa σε ονομαστική παροχή 20.255 lt/h η κάθε μία), δοχείο
διαστολής με μεμβράνη, βαλβίδα ασφαλείας προρυθμισμένη στα 6 bar πίεση και βάνα
αποστράγγισης. Ο έλεγχος της αντλίας γίνεται από τον κεντρικό πίνακα ελέγχου της μονάδας.
Επιπλέον, η αντλία θερμότητας φέρει στον βασικό εξοπλισμό εντός του πλαισίου της
μονάδας φίλτρο νερού τύπου “Υ” και διακόπτη ροής νερού.
Εξαρτήματα:


Φίλτρο νερού με ατσάλινο πλέγμα φιλτραρίσματος, που εμποδείζει το φράξιμο του
εναλλάκτη από ακαθαρσίες που μπορεί να υπάρξουν στο υδραυλικό κύκλωμα



Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού (είσοδος)



Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού (έξοδος)



Δοχείο διαστολής με μεμβράνη προγεμισμένη με άζωτο



Βάνες αποκοπής για τη διευκόλυνση των εργασιών συντήρησης / αντικατάστασης



Βάνα εκκένωσης για το υδραυλικό κύκλωμα



Χειροκίνητη βαλβίδα εξαέρωση για την απομάκρυνση του αέρα από το υδραυλικό
κύκλωμα



Βαλβίδα ασφαλείας με σωληνάκι αποχέτευσης, ρυθμισμένη στα 6 bar, η οποία
ενεργοποιείται με σκοπό την εκτόνωση σε περίπτωση που παρουσιαστεί υπερπίεση στο
δίκτυο
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5. Εναλλάκτης ψυκτικού ρευστού -αέρα
Ο εναλλάκτης αέρα – ψυκτικού μέσου (συμπυκνωτής), είναι κατασκευασμένος από
χάλκινους σωλήνες μηχανικά εκτονωμένους για την μόνιμη επαφή τους με κατάλληλα
διαμορφωμένα πτερύγια αλουμινίου. Το στοιχείο θα είναι ενισχυμένο εξωτερικά με
πτερύγια αλουμινίου για αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής, και κατ' επέκταση αύξηση του
μέγιστου ορίου λειτουργίας έως την εξωτερική θερμοκρασία 46°C.
Τα συμπυκνώματα που δημιουργούνται θα διαφεύγουν μέσω ενός δικτύου που
απεικονίζεται στο «Παράρτημα VI.4- Σχέδιο Δίκτυού Συμπυκνωμάτων».
Εξωτερικά του στοιχείου υπάρχει εγκατεστημένη προστατευτική μεταλλική γρίλια για
αποφυγή πρόκλησης οποιασδήποτε βλάβης από εξωγενείς παράγοντες.
Όλα τα στοιχεία είναι βαμμένα με εποξική βαφή προκειμένου να προστατευτούν από
επιθετικούς χημικούς παράγοντες.
6. Ανεμιστήρες
Η μονάδα θα διαθέτει αξονικούς ανεμιστήρες με εξωτερικούς κινητήρες (προστασίας IP54)
και χυτοπρεσσαριστά πτερύγια αλουμινίου. Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι εξαπολικοί, θα
διαθέτουν ενσωματωμένη θερμική προστασία και θα στεγάζονται σε αεροδυναμικό
περίβλημα εφοδιασμένο με πλέγμα προστασίας.
7. Ψυκτικό κύκλωμα
Ο ψύκτης θα ελεγχθεί και δοκιμαστεί πλήρως από το εργοστάσιο παραγωγής πριν από την
φόρτωση του.
Ο ψύκτης θα αποτελείται από δυο ψυκτικά κυκλώματα από χαλκό συγκολλημένα με όλα τα
παρελκόμενα εξαρτήματά τους με κράμα αργύρου, συμπεριλαμβανομένων του συμπιεστή
και των εναλλακτών και:


Μηχανική θερμοστατική βαλβίδα (αμφίδρομης ροής) που ρυθμίζει την ροή του
ψυκτικού μέσου αναλόγως το φορτίο. Με αναπροσαρμοζόμενο αλγόριθμο που ελέγχει
την υπερθέρμανση, επιτρέπει την λειτουργία του συστήματος για παραγωγή νερού σε
θερμοκρασίες έως και +4 °C.



Παρακαμπτήρια σωληνοειδής βαλβίδα για παράκαμψη της θερμοστατικής βαλβίδας
κατά την διάρκεια του κύκλου απόψυξης



Μηχανικό φίλτρο κατακράτησης της υγρασίας (αμφίδρομης ροής), αποτελούμενο από
κεραμικά και υγροσκοπικά υλικά, για την κατακράτηση ξένων σωματιδίων ή ίχνη
υγρασίας στο ψυκτικό κύκλωμα.
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Δείκτης υγρού για έλεγχο της κατάστασης του ψυκτικού αερίου και την αποφυγή
δημιουργίας υγρασίας στο ψυκτικό κύκλωμα.



Σωληνοειδής βαλβίδα για αποτροπή επιστροφής του ψυκτικού αερίου από τον
συμπιεστή προς τον εξατμιστή κατά την παύση λειτουργίας του συμπιεστή



Τετράοδη βαλβίδα αντιστροφής του κύκλου ψύξης, αντιστρέφοντας την ροή του
ψυκτικού μέσου (για την εναλλαγή χειμώνα / θέρους και για την λειτουργία του κύκλου
απόψυξης).



Ανεπίστροφη βαλβίδα για την σωστή κατεύθυνση του ψυκτικού μέσου.



Δοχείο αποθήκευσης ψυκτικού υγρού για την διατήρηση του ψυκτικού μέσου σε υγρή
κατάσταση, κάθε φορά που η μονάδα θα έχει πλεόνασμα στο συγκεκριμένο σημείο
λειτουργίας

8. Πίνακας ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ελέγχου
Ο πίνακας περιλαμβάνει τον πίνακα ισχύος, την διαχείριση του αυτοματισμού και τις
ασφαλιστικές διατάξεις και η σχεδίασή του αποτυπώνεται στο «Παράρτημα VI.5Μονογραμμικό Σχέδιο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων». Επιπλέον όλες οι καλωδιώσεις
είναι αριθμημένες για άμεση αναγνώριση όλων των ηλεκτρικών εξαρτημάτων και
αποτυπώνονται στα «Παράρτημα VI.6- Σχέδιο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων: Δώμα» και
«Παράρτημα VI.7- Σχέδιο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων: Ισόγειο». Μέσα από τον πίνακα
ελέγχου είναι ένα πληκτρολόγιο ελέγχου που επιτρέπει πλήρη έλεγχο της συσκευής. Ο
πίνακας είναι συμβατός σύμφωνα με τις οδηγίες LVD 2014/95/CE και τις οδηγίες σχετικά με
την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC 2004/108/CE.
Οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με διακόπτη αποκοπής της ηλεκτρικής παροχής στην πόρτα
του πίνακα. Η ηλεκτρολογική παροχή διακόπτεται με το άνοιγμα της πόρτας του
ηλεκτρολογικού πίνακα. Επίσης φέρουν μοχλό για αποκοπή της κεντρικής παροχής, ο οποίος
μπορεί να κλειδωθεί με τη χρήση ενός ή περισσότερων λουκέτα κατά τις επεμβάσεις
συντήρησης για προληπτικούς λόγους.
Ο πίνακας ελέγχου με μικροεπεξεργαστή θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:


Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής (C-TOUCH)



Απομακρυσμένο ON / OFF με εξωτερική επαφή χωρίς τάση.



Πολυγλωσσικό μενού.



Ανεξάρτητος έλεγχος των μεμονωμένων συμπιεστών.



Αμπερομετρικός μετασχηματιστής.
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Σωρευτικό σήμα μπλοκαρίσματος σφαλμάτων.



Ιστορικό βλαβών.



Καθημερινός / εβδομαδιαίος προγραμματισμός.



Ένδειξη θερμοκρασίας εισόδου - εξόδου νερού.



Προβολή συναγερμών.



Ενσωματωμένη αναλογική ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού εξόδου (ακρίβεια
μέχρι ± 0,1K).



Λειτουργία με διπλό σημείο ρύθμισης που συνδέεται με εξωτερική επαφή.



Ρύθμιση ανεμιστήρα.



Έλεγχος κυκλοφορητή μονάδας.



Λειτουργία

“Always

function”.

Στην

περίπτωση

κρίσιμων

συνθηκών

(π.χ.,

περιβαλλοντικής θερμοκρασίας που είναι υπερβολικά υψηλή) η μονάδα δεν σταματά
αλλά μπορεί να προσαρμοστεί και να παρέχει την μέγιστη ισχύ σε αυτές τις συνθήκες.


Λειτουργία "Αντιπαγωτικη προστασία ανεμιστήρων " που ξεκινά περιοδικά τους
ανεμιστήρες όταν επικρατούν πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες



Λειτουργία "Pull Down Control" για την αποτροπή της ενεργοποίησης επιπλέον βημάτων
ισχύος όταν η θερμοκρασία του νερού προσεγγίζει γρήγορα το σημείο ρύθμισης.
Βελτιστοποιεί τη λειτουργία της μονάδας και σε πλήρη αλλά και σε μερικά φορτία,
εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση του μηχανήματος σε όλες τις
περιπτώσεις.



Αντιστάθμιση του σημείου ρύθμισης με βάση την εξωτερική θερμοκρασία ή από
εξωτερικό αναλογικό σήμα (4-20 mA).



Πλήρη έλεγχο των συμπιεστών σε κάθε κύκλωμα (κατάσταση αναμονής μεταξύ αιχμών,
κατάσταση αναμονής μεταξύ τελευταίου σταματήματος και επόμενης εκκίνησης,
ελάχιστος χρόνος λειτουργίας κτλ.) καθώς και κυκλική εναλλαγή των συμπιεστών
σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας του καθενός και τον ελάχιστο χρόνο αναμονής (πάντα
με γνώμονα την καλύτερη απόδοση της μηχανής και την ακρίβεια στην θερμοκρασία
νερού).



Προβολή όλων των απαραίτητων παραμέτρων και ενδείξεων



Δυνατότητα παραμετροποίησης



Δυνατότητα ελέγχου αντλητικού συγκροτήματος προς το υδραυλικό δίκτυο
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Έλεγχος της αντιπαγετικής προστασίας στον εναλλάκτη, μέσω των ηλεκτρικών
αντιστάσεων και της κυκλοφορία του νερού από τους κυκλοφορητές.



Δυνατότητα λειτουργίας μειωμένης ισχύς μέσω μιας εν δυνάμει ψυχρής επαφής.

Ο πίνακας ελέγχου με μικροεπεξεργαστή θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ενδείξεις:


Ώρες λειτουργίας κάθε συμπιεστή



Ρεύμα λειτουργίας κάθε συμπιεστή



Υψηλή και χαμηλή πίεση ψυκτικού κυκλώματος



Θερμοκρασία περιβάλλοντος



Θερμοκρασία νερού και καθορισμένη θερμοκρασία νερού



Θερμοκρασίες ψυκτικού κυκλώματος



Ημερομηνία, ώρα και ημέρα



Ιστορικό βλαβών (τις τελευταίες 25 βλάβες)

Ένδειξη βλαβών


Υψηλή πίεση ψυκτικού κυκλώματος



Χαμηλή πίεση ψυκτικού κυκλώματος



Υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης συμπιεστή



Μηδενική παροχή νερού



Ηλεκτρική υπερφόρτιση συμπιεστή



Ηλεκτρική υπερφόρτιση ανεμιστήρων



Βλάβη επιτηρητή φάσης



Βλάβη αισθητηρίου



Βλάβη αντι-παγωτικης λειτουργίας



Βλάβη χαμηλής θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου

9. Σύστημα ελέγχου
Ασφαλιστικές διατάξεις ψυκτικού κυκλώματος


Διακόπτης υψηλής πίεσης σταθερής βαθμονόμησης (40bar) και αυτόματης
επαναφοράς: βρίσκεται τοποθετημένος στην πλευρά της υψηλής πίεσης του συμπιεστή

Δήμος Θήρας, STRATENERGY, Παράρτημα Ι: Μελέτη Διαγωνισμού, Σελίδα 14

19PROC005549232 2019-09-12
και διακόπτει την λειτουργία του συμπιεστή σε περίπτωση που η υψηλή πίεση του
ψυκτικού κυκλώματος υπερβεί τα ασφαλή όρια.


Μετατροπέας σήματος υψηλής πίεσης, ο οποίος ελέγχει συνεχόμενα την πίεση
λειτουργίας στην πλευρά της υψηλής πίεσης του ψυκτικού κυκλώματος και διασφαλίζει
τη σωστή ρύθμιση του ψύκτη.



Μετατροπέας σήματος χαμηλής πίεσης, ο οποίος ελέγχει συνεχόμενα την πίεση
λειτουργίας στην πλευρά της χαμηλής πίεσης του ψυκτικού κυκλώματος και διασφαλίζει
τη σωστή ρύθμιση του ψύκτη.



Αισθητήριο θερμοκρασίας θερμού ψυκτικού αεριού το οποίο μετράει τη θερμοκρασία
του ψυκτικού μέσου στην παροχή του συμπιεστή και σταμάτα τον ψύκτη σε περίπτωση
απρόβλεπτης πολύ υψηλής θερμοκρασίας.



Βαλβίδες ασφαλείας στο ψυκτικό κύκλωμα. Η βαλβίδα ασφαλείας στην χαμηλή πίεση
του ψυκτικού κυκλώματος θα είναι ρυθμισμένη στα 30 bar και στην υψηλή πίεση στα
45bar. Παρεμβαίνουν με εκκένωση της υπερπίεσης στην περίπτωση μη φυσιολογικών
πιέσεων.

Ασφαλιστικές διατάξεις ηλεκτρολογικού κυκλώματος


Διακόπτη αποκοπής της ηλεκτρικής παροχής στην πόρτα του πίνακα. Η ηλεκτρολογική
παροχή διακόπτεται με το άνοιγμα της πόρτας του ηλεκτρολογικού πίνακα.



Προστασία έναντι υπερφόρτωσης συμπιεστών (μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος)



Προστασία έναντι υπερφόρτωσης ανεμιστήρων (μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος)



Βοηθητικό κύκλωμα προστασίας υπερφόρτισης (μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος)

10. Γενικά
Το συγκρότημα θα παραδοθεί με το αναγκαίο ψυκτικό υγρό, το λάδι λειτουργίας του και
τα απαραίτητα αντιδονητικά στηρίγματα. Η εκκίνηση, ο αρχικός έλεγχος και η ρύθμιση του
ψυκτικού συγκροτήματος θα γίνει από ειδικούς τεχνικούς της εταιρείας κατασκευής.
Αντλία κυκλοφορίας 1
Για το κύκλωμα ΑΘ – δοχείο αδρανείας προδιαγράφεται αυτόματα ρυθμιζόμενος
κυκλοφορητής (μεταβλητών στροφών) υψηλής απόδοσης κατάλληλος για εγκαταστάσεις
θέρμανσης-ψύξης με βέλτιστη ενεργειακή απόδοση (ενεργειακής κλάσης Α). Ο
κυκλοφορητής θα πρέπει να φέρει τη σήμανση CE και θα πρέπει να έχει δείκτη ενεργειακής
απόδοσης ΕΕΙ≤0,23 έτσι ώστε να ικανοποιεί τον κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού της
Κοινοτικής Οδηγίας ErP. Θα μπορεί να εργάζονται σε θερμοκρασίες ρευστού 0 οC έως + 100
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C ενώ. Ο αριθμός των στροφών ρυθμίζεται μέσω ενός ενσωματωμένου μετατροπέα

συχνότητας.
Η αντλία θα είναι φυγοκεντρική, κατάλληλη για τοποθέτηση και στήριξη στα δίκτυα
σωληνώσεων χωρίς απαίτηση πρόσθετης στήριξης. Θα συνοδεύεται από στεγανό
ηλεκτροκινητήρα ισχύος κατά 15% τουλάχιστον μεγαλύτερης από την απαιτούμενη για την
κίνηση της αντλίας στα δεδομένα ονομαστικής λειτουργίας, αθόρυβης λειτουργίας,
κατάλληλες για κυκλοφορία νερού θερμοκρασίας από -10° έως 80°C και υπολογισμένη έτσι
ώστε να αποκλείεται η διάβρωση των δρομέων ή κελυφών από την εμφάνιση του
φαινομένου της σπηλαίωσης.
Η αντλία θα είναι υψηλής απόδοσης με κινητήρα EC και ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος.
Θα είναι κατάλληλη για εφαρμογή κρύου νερού σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Επίσης
θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία:


Ο κινητήρας EC θα είναι υψηλής απόδοσης (βαθμός απόδοσης πάνω από τις οριακές
τιμές IE4 κατά IEC TS 60034-31 έκδ.1)



Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα προσαρμογής ισχύος



Διαφορετικά είδη ρύθμισης Δp-c, Δp-v, PID και n-σταθερό (σταθερές στροφές)



Αναλογικές διεπαφές 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA



Δύο διαμορφώσιμα ρελέ μηνύματος λειτουργίας και βλάβης



Δυνατότητα ενεργοποίησης φραγής πρόσβασης στην αντλία



Ενσωματωμένη πλήρης προστασία κινητήρα



Υψηλή προστασία έναντι διάβρωσης με επικάλυψη καταφόρεσης



Στάνταρ αποστράγγιση συμπυκνώματος



Επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας του αντλούμενου μέσου από 0 °C έως +100 °C



Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V (±10 %), 50 Hz/60 Hz



Βαθμός προστασίας IP55



Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar έως +100 °C

Η αντλία κυκλοφορίας επιλέγεται με βάση την απαιτούμενη παροχή του κτηριακού
συγκροτήματος και τις απώλειες του κυκλώματος ΑΘ – Δοχείο Αδρανείας. Η μεθοδολογία
υπολογισμού και τα φύλλα υπολογισμών παρατίθενται στο Παράρτημα Μελέτες –
Υπολογισμοί.

Δήμος Θήρας, STRATENERGY, Παράρτημα Ι: Μελέτη Διαγωνισμού, Σελίδα 16

19PROC005549232 2019-09-12
Σύμφωνα με αυτά, προτείνεται μία αντλία κυκλοφορίας ονομαστικής παροχής 21,62 m 3/h
και πτώσης πίεσης 4,342 mWS (0,44 bar).
Αντλία κυκλοφορίας 2
Για το κύκλωμα ΑΘ – δοχείο αδρανείας προδιαγράφεται αυτόματα ρυθμιζόμενος
κυκλοφορητής (μεταβλητών στροφών) υψηλής απόδοσης κατάλληλος για εγκαταστάσεις
θέρμανσης-ψύξης με βέλτιστη ενεργειακή απόδοση (ενεργειακής κλάσης Α). Ο
κυκλοφορητής θα πρέπει να φέρει τη σήμανση CE και θα πρέπει να έχει δείκτη ενεργειακής
απόδοσης ΕΕΙ≤0,23 έτσι ώστε να ικανοποιεί τον κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού της
Κοινοτικής Οδηγίας ErP. Θα μπορεί να εργάζονται σε θερμοκρασίες ρευστού 0 οC έως + 100
ο

C ενώ. Ο αριθμός των στροφών ρυθμίζεται μέσω ενός ενσωματωμένου μετατροπέα

συχνότητας.
Η αντλία θα είναι φυγοκεντρική, κατάλληλη για τοποθέτηση και στήριξη στα δίκτυα
σωληνώσεων χωρίς απαίτηση πρόσθετης στήριξης. Θα συνοδεύεται από στεγανό
ηλεκτροκινητήρα ισχύος κατά 15% τουλάχιστον μεγαλύτερης από την απαιτούμενη για την
κίνηση της αντλίας στα δεδομένα ονομαστικής λειτουργίας, αθόρυβης λειτουργίας,
κατάλληλες για κυκλοφορία νερού θερμοκρασίας από -10° έως 80°C και υπολογισμένη έτσι
ώστε να αποκλείεται η διάβρωση των δρομέων ή κελυφών από την εμφάνιση του
φαινομένου της σπηλαίωσης.
Η αντλία θα είναι υψηλής απόδοσης με κινητήρα EC και ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος.
Θα είναι κατάλληλη για εφαρμογή κρύου νερού σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Επίσης
θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία:


Ο κινητήρας EC θα είναι υψηλής απόδοσης (βαθμός απόδοσης πάνω από τις οριακές
τιμές IE4 κατά IEC TS 60034-31 έκδ.1)



Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα προσαρμογής ισχύος



Διαφορετικά είδη ρύθμισης Δp-c, Δp-v, PID και n-σταθερό (σταθερές στροφές)



Αναλογικές διεπαφές 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA



Δύο διαμορφώσιμα ρελέ μηνύματος λειτουργίας και βλάβης



Δυνατότητα ενεργοποίησης φραγής πρόσβασης στην αντλία



Ενσωματωμένη πλήρης προστασία κινητήρα



Υψηλή προστασία έναντι διάβρωσης με επικάλυψη καταφόρεσης



Στάνταρ αποστράγγιση συμπυκνώματος

Δήμος Θήρας, STRATENERGY, Παράρτημα Ι: Μελέτη Διαγωνισμού, Σελίδα 17

19PROC005549232 2019-09-12


Επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας του αντλούμενου μέσου από 0 °C έως +100 °C



Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V (±10 %), 50 Hz/60 Hz



Βαθμός προστασίας IP55



Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar έως +100 °C

Η αντλία κυκλοφορίας επιλέγεται με βάση την απαιτούμενη παροχή του κτηριακού
συγκροτήματος και τις απώλειες του κυκλώματος ΑΘ – Δοχείο Αδρανείας. Η μεθοδολογία
υπολογισμού και τα φύλλα υπολογισμών παρατίθενται στο Παράρτημα Μελέτες –
Υπολογισμοί.
Σύμφωνα με αυτά, προτείνεται μία αντλία κυκλοφορίας ονομαστικής παροχής 21,62 m 3/h
και πτώσης πίεσης 6,67 mWS (0,65 bar).

Γ. Κουφώματα
Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων (πλαίσιο και υαλοπίνακας) των αιθουσών
και γραφείων του κτιρίου του Σταθμού (όπως αυτές αποτυπώνονται στο «Παράρτημα VI.8 –
Σχέδιο Κουφωμάτων») με νέα ξύλινα, ανοιγόμενα με διπλούς υαλοπίνακες με διάκενο αέρα
12 mm. (Σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας για σχολικά κτίρια το LAMINATED κρύσταλλο
5/4 θα τοποθετηθεί από την εξωτερική πλευρά).
Τα νέα κουφώματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00 «Ξύλινα
Κουφώματα», ενώ οι υαλοπίνακες θα πρέπει να σύμφωνοι με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 «Διπλοί
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό». Τα κουφώματα πρέπει να είναι πανομοιότυπα με αυτά
που θα αντικατασταθούν ως προς το χρώμα και την όψη ώστε να μην αλλοιωθεί η αισθητική
του κτιρίου. Επίσης σύμφωνα με το ΠΔ 99/17 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28.09.2017) τα κουφώματα δεν
θα πρέπει να έχουν ανοιγόμενο τμήμα σε ύψος μικρότερο του 1,5 m. Στο παρόν κτίριο τα
κουφώματα τύπου Υ1, Υ2, Υ3, Υ6 και Υ7 βρίσκονται σε ύψος από το έδαφος (ποδιά) 0,9 m.
Συνεπώς τα καινούργια κουφώματα θα διαθέτουν σταθερό τμήμα με διπλό υαλοστάσιο
ύψους 0,60 m και το υπόλοιπο τμήμα θα είναι ανοιγόμενο όπως το αντίστοιχο που
αντικαταστάθηκε.
Πιο αναλυτικά:
Τεχνικές προδιαγραφές παραθύρων (σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017)
Συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου:

≤ 3,50 W/m2K

Συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα:

≤ 2,80 W/m2K

Συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας:

≤ 3,20 W/m2K
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Γραμμική θερμοπερατότητα στη συναρμογή πλασίου – υαλοπίνακα:

≥ 0,08 W/mK

Συνολική διαπερατότητα ηλιακής ακτινοβολίας σε κάθετη πρόσπτωση: ≤ 0,75
Μέση διαπερατότητα ηλιακής ακτινοβολίας σε κάθετη πρόσπτωση:

≤ 0,68

Κλάση αεροπερατότητας με πιστοποίηση κατά ΕΝ 12207:

1

Συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας:

≥ 0,80D.

Δ. Μετρητικό Σύστημα
Εγκατάσταση ενός (1) τριφασικού μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής
Τάσης (ΓΠΧΤ) που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου. Επιπρόσθετα, θα εγκατασταθεί και μία
(1) ασύρματη M-BUS συσκευή μετάδοσης παλμικής εξόδου για τον μετρητή ηλεκτρικής
ενέργειας, ένα καταγραφικό και ένα σύστημα οπτικοποίησης.
Ο μετρητής θα έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με λογισμικό παρακολούθησης η χρήση του
οποίου θα μπορεί να δώσει πληροφορίες για την κατανάλωση μέσα στην μέρα.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και οι πιστοποιήσεις που θα πρέπει να διαθέτει ο μετρητής
ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα κάτωθι:


Χαμηλής τάσης 230V και έντασης 160 Α ανά φάση



Δυνατότητα μέτρησης ενεργού και άεργου ισχύος και ενέργειας ανά φάση με
ολοκλήρωση στο οριζόμενο από το χρήστη χρονικό διάστημα (kWh)



Παλμική έξοδος M-BUS



Μετάδοση δεδομένων εξόδου μέσω δικτύου Wi- F



Σύστημα προστασίας υπερτάσεων



Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών



Πιστοποίηση CE

Ο μετρητής θα είναι διασυνδεμένος με κεντρικό καταγραφικό το οποίο θα έχει τη
δυνατότητα να στέλνει τα δεδομένα σε Η/Υ σε επεξεργάσιμη μορφή.
Το καταγραφικό σύστημα θα είναι συνδεδεμένο με Η/Υ στον οποίο θα μεταφέρονται τα
δεδομένα. Θα έχει δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων και αποθήκευσης των
καταγεγραμμένων μέσων τιμών. Ο Η/Υ θα πρέπει να απεικονίζει γραφικά, με ωριαίο,
ημερήσιο και ετήσιο βήμα την κατανάλωση ενέργειας.

Δήμος Θήρας, STRATENERGY, Παράρτημα Ι: Μελέτη Διαγωνισμού, Σελίδα 19

19PROC005549232 2019-09-12
Το σύστημα μετάδοσης και καταγραφής δεδομένων

θα αποτελείται από έναν (1)

αναμεταδότη σήματος (Repeater) και έναν (1) συγκεντρωτή πύλης/δεδομένων (Receiver), τα
χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Κεντρικό σύστημα ελέγχου, μέτρησης και

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

καταγραφής ενέργειας
Αναμεταδότης σήματος (Repeater):

- Wireless M-Bus με συχνότητα μετάδοσης στα 868
MHz (10 mW)
- Κάλυψη σήματος 300 μέτρα
-Δυνατότητα

ρύθμισης

με

παράθυρο

καθημερινών δραστηριοτήτων, εντός του οποίου
θα εκτελεί την επανάληψη των τηλεγραφημάτων
WMBUS

σύμφωνα

με

τις

απαιτήσεις

του

προτύπου ΕΝ13757
- Απλός αναμεταδότης με λογική single-hop
-Δυνατότητα 5ετούς εγγύησης
-IP63
Συγκεντρωτής πύλης/δεδομένων (Receiver)

-Wireless M-Bus (WMBUS EN13757-4 868MHz
OMS Compatible)
- Συλλογή δεδομένων που αποστέλλονται με email
από το Wireless M-Bus και μετάδοση μέσω
σήματος GPRS ή μέσω δικτύου Ethernet / LAN /
Wi-Fi.
- To email περιέχει το αρχείο με τα ληφθέντα
τηλεγραφήματα σε μορφή .txt και μπορεί να
προωθηθεί σε μέχρι 5 διαφορετικούς αποδέκτες,
χρησιμοποιώντας ημερήσια / εβδομαδιαία /
μηνιαία συχνότητα μετάδοσης.
- Το μεταδιδόμενο αρχείο θα πρέπει να
υποστηρίζει και την μορφή csv files (commadelimited) όπου κάθε record θα αντιστοιχεί σε μία
μέτρηση.
-

Εσωτερική

μνήμη

έως

100

WMBUS

τηλεγραφημάτων
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-Εύρος WMBUS σήματος έως 300 μέτρα
- Θερμοκρασιακό εύρος -10°C/+55°C
-Δυνατότητα 5ετούς εγγύησης
-IP20

Η ασύρματη συγκέντρωση των δεδομένων από τα σημεία μέτρησης (δηλ. των ηλεκτρικό
μετρητή) και η αποστολή των δεδομένων στον Η/Y θα γίνεται με τη βέλτιστη τεχνολογικά
λύση κατά τον Ανάδοχο (π.χ. μέσω διαδικτύου (Internet), μέσω GPRS κτλ.

Ε. Εγκατάσταση του ανωτέρου Εξοπλισμού στον Κρατικό Παιδικό Σταθμό
Επισκοπής Θήρας
Γενικές απαιτήσεις
1.1. Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα (επί ποινή αποκλεισμού).
1.2. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πρόσφατης
κατασκευής χωρίς κακοτεχνίες, χωρίς σημάδια ή χτυπήματα στη συσκευασία.
1.3. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρούσες προδιαγραφές, καθώς
επίσης και όλες τις οδηγίες ΕΕ και ΕΛΟΤ.
1.4. Το προσφερόμενο υλικό να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσης. Με κάθε προσφορά πρέπει να δοθούν τα παρακάτω στοιχεία :
 Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερομένων
υλικών.
 Οποιοδήποτε επί πλέον στοιχείο μπορεί να συμβάλλει στην σύγκριση και αξιολόγηση των
προσφορών
1.5. Πέρα των παραπάνω υλικών η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει και κάθε άλλον
εξοπλισμό και υλικά καθώς και εργασία που απαιτούνται ώστε τα παραπάνω υλικά να
τεθούν σε αποδοτική λειτουργία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Προϋπολογισμός μελέτης , περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών
των περιγραφόμενων ειδών:
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Α

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
LED

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
(€)

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Τεμ.

10

7,45

74,54

1

Λαμπτήρας LED E27
φωτενής ροής ≥ 800 lumen,
απόδοσης >100 lm/W

Τεμ.

100

308,19

30.818,90

2

Φωτιστικό σώμα LED
οροφής, IP20 ορατό
γραμμικό, φωτεινής ροής ≥
3.500 lumen με απόδοση ≥
110 lumen/W
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α
Β

30.893,46

ΦΠΑ

7.414,43

ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

38.307,89

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
Τεμ.

8

378,51

3.028,08

3

Τοπική κλιματιστική
συσκευή ΑνεμιστήραΣτοιχείου (FCU), ενός
Στοιχείου, τύπου Δαπέδου,
με περίβλημα Ονομαστικής
παροχής 300 m3/h,
θερμικής ισχύος 2,19 kW

Τεμ.

14

460,44

6.446,14

4

Τοπική κλιματιστική
συσκευή ΑνεμιστήραΣτοιχείου (FCU), ενός
Στοιχείου, τύπου Δαπέδου,
με περίβλημα Ονομαστικής
παροχής 360 m3/h,
θερμικής ισχύος 2,95 kW

Τεμ.

24

493,34

11.840,24

5

Τοπική κλιματιστική
συσκευή ΑνεμιστήραΣτοιχείου (FCU), ενός
Στοιχείου, τύπου Δαπέδου,
με περίβλημα Ονομαστικής
παροχής 520 m3/h,
θερμικής ισχύος 4,46 kW

Τεμ.

1

420,51

420,51

6

Τοπική κλιματιστική
συσκευή ΑνεμιστήραΣτοιχείου (FCU), ενός
Στοιχείου, τύπου Δαπέδου,
με περίβλημα Ονομαστικής
παροχής 590 m3/h,
θερμικής ισχύος 4,46 kW

Τεμ.

2

441,51

883,02

7

Τοπική κλιματιστική
συσκευή ΑνεμιστήραΣτοιχείου (FCU), ενός
Στοιχείου, τύπου Δαπέδου,
με περίβλημα Ονομαστικής
παροχής 660 m3/h,
θερμικής ισχύος 5,74 kW
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Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
(€)

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
Τεμ.

1

585,35

585,35

8

Τοπική κλιματιστική
συσκευή ΑνεμιστήραΣτοιχείου (FCU), ενός
Στοιχείου, τύπου Δαπέδου,
με περίβλημα Ονομαστικής
παροχής 1140 m3/h,
θερμικής ισχύος 8,34 kW

Τεμ.

1

27.976,54

27.976,54

9

Αντλία θερμότητας
παραγωγής θερμού ή
ψυχρού νερού, αερόψυκτη
Ονομαστικής Ψυκτικής
Ισχύος Q = 100 kW

Τεμ.

1

2.279,36

2.279,36

10

Αντλία-Κυκλοφορητής
Νερού, τύπου IN-LINE, με
Μανομετρικό μέχρι 5 mWS
τεχνολογίας inverter
Παροχής V = 22 (m3/H)

Τεμ.

1

2.182,03

2.182,03

11

Αντλία-Κυκλοφορητής
Νερού, τύπου IN-LINE, με
Μανομετρικό μέχρι 10
mWS τεχνολογίας inverter
Παροχής V = 22 (m3/H)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β

Γ

55.641,27

68.995,17

9.309,57

48.098,64

8.064,52

1.935,48

10.000,00

57.829,32

13.879,04

71.708,36

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
m2

86,43

362,51

31.331,89

12

m2

60

124,29

7.457,37

13

Διπλοί θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί ανακλαστικοί υαλοπίνακες.
Διπλοί υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 25 mm,
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12
mm, κρύσταλλο laminated
4 mm + 4 mm)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ

14

38.789,96

ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ
Σύστημα μέτρησης και
καταγραφής ενέργειας με
οπτικοποίηση πλήρες
τριφασικό έντασης 160 Α
ανά φάση
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ

Ε

ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

13.353,90

Παράθυρα και
εξωστόθυρες γερμανικού
τύπου

Δ

ΦΠΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ

Τεμ.

1

8.064,52

8.064,52
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
(€)

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

191.217,79

45.892,27

237.110,06

ΘΗΡΑ, 01.08.2019

Ο Συντάξας

Εγκρίθηκε
Ο Δήμαρχος Θήρας

Λουκάς Ν. Μπελλώνιας

Αναστάσιος – Νικόλαος Ζώρζος

Μηχανολόγος Μηχανικός MCs
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ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Στρατηγικό Έργο για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του
Δήμου Θήρας [Παραδοτέο 4.5.1]
Αποτίμηση Λειτουργίας του Στρατηγικού Έργου του Δήμου Θήρας [Παραδοτέο 4.5.2]
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, της «Προμήθειας και
Εγκατάστασης Συστημάτων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο
Κτίριο του Δήμου Θήρας (Κρατικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Θήρας)» Προϋπολογισμού
237.110,06€ (διακόσια τριάντα εφτά χιλιάδες εκατό δέκα ευρώ και έξι λεπτά) ενδεικτικά,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ημερομηνία Αύγουστος 2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης
Αντικείμενο της παρούσας είναι η «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων για την
Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του Δήμου Θήρας και
συγκεκριμένα στον παιδικό σταθμό Επισκοπής Θήρας», στο πλαίσιο του προγράμματος
συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού
237.110,06 € (διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εκατό δέκα ευρώ και έξι λεπτά)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της διέπονται από τις διατάξεις:
α) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
β) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 72 και την
περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου
203 του Ν.4555/2018, γ)το εδάφιο 2 της παρ.9 και την παρ.4 του άρθρου 209 του
Ν.3463/2006 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης
Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και της προκήρυξης .
Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την
ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του
αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 5ο - Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που
προβλέπονται από το νόμο.
Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει
με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το
ύψος της οποίας είναι 5% χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 72- Εγγυήσεις Ν. 4412/20016). Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.
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Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 8ο - Πλημμελής παροχή υπηρεσιών
Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των ειδών προμήθειας, αυτές δεν πληρούν τους όρους της
σύμβασης, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο Ν.4412/2016.
Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ
βαρύνει το Δήμο και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το μειοδότη.
Άρθρο 10ο - Παραλαβή Προμήθειας - Πληρωμή
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα του
Ν.4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο
τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της προμήθειας όπως αυτές
περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.
Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, και ότι είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή
υστέρηση, ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά
χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή
τεχνική προσφορά.

ΘΗΡΑ, 01.08.2019

Ο Συντάξας

Εγκρίθηκε
Ο Δήμαρχος Θήρας

Λουκάς Ν. Μπελλώνιας

Αναστάσιος – Νικόλαος Ζώρζος

Μηχανολόγος Μηχανικός MCs
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ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Στρατηγικό Έργο για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του
Δήμου Θήρας [Παραδοτέο 4.5.1]
Αποτίμηση Λειτουργίας του Στρατηγικού Έργου του Δήμου Θήρας [Παραδοτέο 4.5.2]
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, της «Προμήθειας και
Εγκατάστασης Συστημάτων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο
Κτίριο του Δήμου Θήρας (Κρατικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Θήρας)» Προϋπολογισμού
237.110,06€ (διακόσια τριάντα εφτά χιλιάδες εκατό δέκα ευρώ και έξι λεπτά) ενδεικτικά,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημερομηνία Αύγουστος 2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Κυκλάδων
Δήμος Θήρας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών
Φηρά Θήρας, 84700
Πληροφορίες: Ζαμπέλα Φύτρου
Τηλ: 22863191/187
ΦΑΞ: 2286360188
e-mail: prom@thira.gov.gr

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό
Δημόσιο Κτίριο του Δήμου Θήρας (Κρατικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Θήρας),», στο πλαίσιο
του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης: 10232/12-09-2019

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Α

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
LED

1

2

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Λαμπτήρας LED E27
φωτενής ροής ≥ 800 lumen,
απόδοσης >100 lm/W

Τεμ.

10

Φωτιστικό σώμα LED
οροφής, IP20 ορατό
γραμμικό, φωτεινής ροής ≥
3.500 lumen με απόδοση ≥
110 lumen/W

Τεμ.

100

ΤΙΜΗ ( € )

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 24% Α (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
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Α/Α

Β

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ( € )

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
Τεμ.

8

3

Τοπική κλιματιστική
συσκευή ΑνεμιστήραΣτοιχείου (FCU), ενός
Στοιχείου, τύπου Δαπέδου,
με περίβλημα Ονομαστικής
παροχής 300 m3/h,
θερμικής ισχύος 2,19 kW

Τεμ.

14

4

Τοπική κλιματιστική
συσκευή ΑνεμιστήραΣτοιχείου (FCU), ενός
Στοιχείου, τύπου Δαπέδου,
με περίβλημα Ονομαστικής
παροχής 360 m3/h,
θερμικής ισχύος 2,95 kW

Τεμ.

24

5

Τοπική κλιματιστική
συσκευή ΑνεμιστήραΣτοιχείου (FCU), ενός
Στοιχείου, τύπου Δαπέδου,
με περίβλημα Ονομαστικής
παροχής 520 m3/h,
θερμικής ισχύος 4,46 kW

Τεμ.

1

6

Τοπική κλιματιστική
συσκευή ΑνεμιστήραΣτοιχείου (FCU), ενός
Στοιχείου, τύπου Δαπέδου,
με περίβλημα Ονομαστικής
παροχής 590 m3/h,
θερμικής ισχύος 4,46 kW

Τεμ.

2

7

Τοπική κλιματιστική
συσκευή ΑνεμιστήραΣτοιχείου (FCU), ενός
Στοιχείου, τύπου Δαπέδου,
με περίβλημα Ονομαστικής
παροχής 660 m3/h,
θερμικής ισχύος 5,74 kW

Τεμ.

1

8

Τοπική κλιματιστική
συσκευή ΑνεμιστήραΣτοιχείου (FCU), ενός
Στοιχείου, τύπου Δαπέδου,
με περίβλημα Ονομαστικής
παροχής 1140 m3/h,
θερμικής ισχύος 8,34 kW

Τεμ.

1

9

Αντλία θερμότητας
παραγωγής θερμού ή
ψυχρού νερού, αερόψυκτη
Ονομαστικής Ψυκτικής
Ισχύος Q = 100 kW
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμ.

1

10

Αντλία-Κυκλοφορητής
Νερού, τύπου IN-LINE, με
Μανομετρικό μέχρι 5 mWS
τεχνολογίας inverter
Παροχής V = 22 (m3/H)

Τεμ.

1

11

Αντλία-Κυκλοφορητής
Νερού, τύπου IN-LINE, με
Μανομετρικό μέχρι 10
mWS τεχνολογίας inverter
Παροχής V = 22 (m3/H)

ΤΙΜΗ ( € )

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 24% Β (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
Γ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Παράθυρα και
εξωστόθυρες γερμανικού
τύπου

m2

86,43

12

m2

60

13

Διπλοί θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί ανακλαστικοί υαλοπίνακες.
Διπλοί υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 25 mm,
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12
mm, κρύσταλλο laminated
4 mm + 4 mm)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΦΠΑ 24% Γ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
Δ

14

ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ
Σύστημα μέτρησης και
καταγραφής ενέργειας με
οπτικοποίηση πλήρες
τριφασικό έντασης 160 Α
ανά φάση

Τεμ.

1

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 24% Δ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
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Α/Α

Ε

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ( € )

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 24% Ε (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία

Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό
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ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Στρατηγικό Έργο για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του
Δήμου Θήρας [Παραδοτέο 4.5.1]
Αποτίμηση Λειτουργίας του Στρατηγικού Έργου του Δήμου Θήρας [Παραδοτέο 4.5.2]
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, της «Προμήθειας και
Εγκατάστασης Συστημάτων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο
Κτίριο του Δήμου Θήρας (Κρατικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Θήρας)» Προϋπολογισμού
237.110,06€ (διακόσια τριάντα εφτά χιλιάδες εκατό δέκα ευρώ και έξι λεπτά) ενδεικτικά,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΕΥΔ
Ημερομηνία Αύγουστος 2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – 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 φορέα 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)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: Δήμος Θήρας
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6116
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ/84700
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΖΑΜΠΕΛΑ ΦΥΤΡΟΥ/ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ
- Τηλέφωνο: 2286360191/187
- Ηλ. ταχυδρομείο: prom@thira.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.thira.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε
Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του Δήμου Θήρας (Κρατικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Θήρας),
CPV: 31520000-7: Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 44221000 -5: Πόρτες, Παράθυρα
42511110-5: Αντλίες Θερμότητας, 38552000-2: Μετρητές Ενέργειας.
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19PROC005548683]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΌΧΙ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
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 αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 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.
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);
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

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Δήμος Θήρας, STRATENERGY, Παράρτημα V: ΤΕΥΔ, Σελίδα 3

19PROC005549232 2019-09-12
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
κατάλογο:
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:

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
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φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
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 :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]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).

Δήμος Θήρας, STRATENERGY, Παράρτημα V: ΤΕΥΔ, Σελίδα 8

19PROC005549232 2019-09-12
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία, ·
3. απάτη·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για 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):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
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
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

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

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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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
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας

Απάντηση:

[] 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: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων,

[.......................]

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

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

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

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

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

[...................…]
[] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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;

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

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
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

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

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]
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δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίες που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία)

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη
.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
Περιγραφή
ποσά
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
[……..........................]
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, [……]
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
[……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

ημερομηνίες

παραλήπτες
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.

[....……]

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

Δήμος Θήρας, STRATENERGY, Παράρτημα V: ΤΕΥΔ, Σελίδα 20

19PROC005549232 2019-09-12
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
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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ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Στρατηγικό Έργο για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του
Δήμου Θήρας [Παραδοτέο 4.5.1]
Αποτίμηση Λειτουργίας του Στρατηγικού Έργου του Δήμου Θήρας [Παραδοτέο 4.5.2]
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, της «Προμήθειας και
Εγκατάστασης Συστημάτων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο
Κτίριο του Δήμου Θήρας (Κρατικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Θήρας)» Προϋπολογισμού
237.110,06€ (διακόσια τριάντα εφτά χιλιάδες εκατό δέκα ευρώ και έξι λεπτά) ενδεικτικά,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Ημερομηνία Αύγουστος 2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Παράρτημα VI.1: Σχέδιο Μηχανοστασίου Αντλίας Θερμότητας
Παράρτημα VI.2: Σχέδιο Εξοπλισμού Ψύξης Θέρμανσης: Δώμα
Παράρτημα VI.3: Σχέδιο Εξοπλισμού Ψύξης Θέρμανσης: Ισόγειο
Παράρτημα VI.4: Σχέδιο Δίκτυού Συμπυκνωμάτων
Παράρτημα VI.5: Μονογραμμικό Σχέδιο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Παράρτημα VI.6: Σχέδιο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων: Δώμα
Παράρτημα VI.7: Σχέδιο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων: Ισόγειο
Παράρτημα VI.8: Σχέδιο Κουφωμάτων
Παράρτημα VI.9: Σχέδιο Φωτιστικών
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ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
ΠΡΟΣ FCU :
07_42_04
07_41_04
06_11_05
05_44_04
05_34_04
05_42_04
05_41_04
04_22_05
04_21_05
03_11_06
02_22_04
02_21_04
01_33_05
01_32_05
01_31_05
07_21_04
07_22_04

Φ54(6,97)
Φ54(6,97)

Φ54(7,19)

4''

09_22_04
09_21_04
08_21_05
08_22_05
11_22_07
11_21_07
22_22_05
22_12_05

ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΠΑΛΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ FCU:
11_41_05
11_24_05
11_34_05
11_44_05
13_11_05
10_33_03
10_32_03
10_31_03

Φ54(7,46)

Φ54(7,19)

500 λίτρα

Κολεκτέρ επιστροφής

Φ54(7,46)

2 1/2 " (21,62)

2 1/2 " (21,62)

ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

2 1/2 " (21,62)

Κολεκτέρ προσαγωγής

Φ54(6,97)

δοχείο
διαστολής

4''

Διηλεκτρικός
Σύνδεσμος
χαλκού-χάλυβα

17_11_05
18_21_05
18_21_05
18_22_05
19_22_05
19_21_05
20_11_05
21_12_05
21_22_05

ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
ΠΡΟΣ FCU:
12_51_03
12_52_03
12_53_03
12_54_03
12_55_03
14_11_11
15_11_05
16_21_04
16_22_04

Φ54(7,46)

Φίλτρο νερού

Χειροκίνητη

βαλβίδα

Κάθετη όδευση αγωγών

Αντεπίστροφη
βαλβίδα

Θερμόμετρο

Eξαερωτής

Διηλεκτρικός σύνδεσμος

Πληρωτής

(Ο.Κ.Μ.Π.) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Έργο

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Ιδιοκτήτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΨΘ - 1

ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

σχεδίου

αριθμός

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ

Θέση

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ

Θέμα σχεδίου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Χρόνος μελέτης:
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ΑΙΘΟΥΣΑ 7

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 4,00 m

ΣE2

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΧΑΡΤΙΚΩΝ

ΣE1
ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Φ54
(7,19)

Ο
ΑΛ
ΣΚ
ΤΥ
ΛΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 9

Π

ΙΝ
ΖΑΡ ΝΤ

ΣE3

Φ54
(7,46)

Φ54
(6,97)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΝΗΠΙΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΥΛΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 8

8.50

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ

4.45

ΘΥΡΙΔΑ

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

0.90

ΑΙΘΡΙΟ

Φ54

Φ54
(7,46)

Φ54 (7,19)
ΑΙΘΟΥΣΑ 6
(6,97)

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ
(διευθύντρια)

ΑΙΘΟΥΣΑ 5

(ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ
ΨΘ - 1
ΓΙΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΘΕΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΑΣΟ

ΣΠ1

ΣΠ2

ΣΠ3

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΠΕΡΓΚΟΛΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ

ΣΠ1

ΣE1

Κατακόρυφη στήλη αγωγών
επιστροφής ψυχρού - θερμού
νερού

Κατακόρυφη στήλη αγωγών
προσαγωγής ψυχρού - θερμού
νερού

Οριζόντια επίτοιχοι όδευση
αγωγών επιστροφής ψυχρού θερμού νερού

Οριζόντια επίτοιχη όδευση
αγωγών προσαγωγής ψυχρού θερμού νερού

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

(Ο.Κ.Μ.Π.) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Ιδιοκτήτης

Έργο

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΨΘ - 2

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

σχεδίου

αριθμός

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ

Θέση

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ

Θέμα σχεδίου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:
ΔΩΜΑ

Χρόνος μελέτης:

ΙΕΡΑ

19PROC005549232 2019-09-12

Φ22
(0,49)

Φ54
(5,99)

Φ28
(1,48)

19_1/2_05

Φ22
(0,49)

Φ35
(1,97)

19_2/2_05

Φ22
(0,49)

Φ42
(5,00)

Φ22
(0,49)

21_1/2_05

Φ35
(2,46)

18_2/2_05

Φ22
(0,49)

Φ22
(0,49)

Φ42
(4,51)

Φ22
(0,49)

ΑΙΘΟΥΣΑ 7

Φ42
(2,95)

18_1/2_05

Φ22
(0,49)

21_2/2_05

Φ42
(4,02)

Φ22
(0,49)

Φ42
(3,44)

17_1/1_05

Φ54
(7,46)

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΧΑΡΤΙΚΩΝ

Φ54
(7,46)

Φ22
(0,49)
Φ18
(0,34)

Φ42
(3,93)

16_2/2_04

Φ42
(3,52)

Φ54
(7,19)

Φ18
(0,34)

Φ42
(3,19)

Φ42
(4,26)

16_1/2_04

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΚ
ΤΥ

Φ18
(0,34)

Φ35
(2,84)

Φ42
(4,62)

Φ22
(0,49)

Φ22
(0,49)

Φ22
(0,49)

Φ22
(0,49)

Φ35
(2,76)

Φ42
(3,01)

Φ42
(3,27)

Φ35
(2,35)

Φ35
(2,27)

Φ18 10_3/3_03
(0,26)

Φ18
(0,26)

10_2/3_03

Φ54
(5,11)

Φ28
(1,06)

Φ42
(4,97)

Φ18
(0,26)

Φ18
(0,26)

Φ18
(0,26)

10_1/3_03

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΝΗΠΙΩΝ
Φ18
(0,26)

Φ18
(0,34)

09_2/2_04

Φ18
(0,34)

Φ18
(0,34)

09_1/2_04

Φ18
(0,34)

Φ42
(4,45)

07_3/4_04

02_2/2_04

ΖΑΡΝ ΤΙΝ

Φ35
(2,13)

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

Φ18
(0,34)

Φ42
(4,84)

02_1/2_04

Φ28
(1,79)

Φ18
(0,34)

Φ18
(0,34)

Φ22
(0,49) Φ35
(2,78)

Φ42
(3,96

Φ42
(5,18)

08_1/2_05

Φ42
(3,27)

Φ42
(3,62)

13_1/1_05

Φ22
(0,49)

15_1/1_05

Φ42
(4,48)

01_3/3_05

Φ28
(1,31)

Φ42
(3,62)

Φ42
(3,96)

Φ42
(4,22)

11_1/2_07

Φ22
(0,65)

Φ22
(0,65)

Φ22
(0,65)

11_2/2_07

Φ22
(0,65)

Φ35
(2,29) Φ42
(4,93) Φ22
(0,49)

Φ22
(0,49)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

Φ22
(0,49)

Φ22
(0,49)

Φ54
(6,22)

Φ28
(0,98)

Φ54
(5,58)

Φ28
(1,64)

Ο
ΑΛ

22_2/2_05

ΛΑ

01_2/3_05

Φ54
(5,66)

Φ22
(0,49)

Φ18
(0,34)

14_1/1_11

Φ22
(0,49)

Φ28
(1,06)

ΑΙΘΟΥΣΑ 6

Φ22
(0,65)

Φ22
(0,49)
11_4/4_05

Φ22
(0,49)
Φ22
(0,49)
11_3/4_05

Φ22
(0,49)

Φ22
(0,49)
11_2/4_05

Φ22
(0,49)

Φ54
(6,17)

Φ54
(6,29)

12_5/5_03

Φ42
(3,61)

04_2/2_05

Φ18
(0,26)

Φ54
(7,46)

Φ22
(0,68)

Φ18
(0,34)

Φ28
(1,04)

Φ18
(0,26)

Φ18
(0,34)

Φ54
(5,95)

Φ18
(0,34)

Φ35
(2,53)

12_4/5_03

Φ18
(0,26)

Φ22
(1,02)

Φ42
(4,44)

Φ28
(0,78)

Φ18
(0,26)

Φ54
(6,43)

05_2/4_04

Φ35
(2,19)

Φ18
(0,26)

Φ18
(0,26)

Φ18
(0,26)

12_3/5_03

Φ18
(0,26)

Φ18
(0,34)

Φ22
(0,49)

Φ22
(0,52)

06_1/1_05

Φ42
(4,78)

05_3/4_04

Φ18
(0,34)

05_4/4_04

Φ18
(0,34)

ΙΑΤΡΕΙΟ

Φ22
(0,49)

Φ54
(6,94)

12_2/5_03

Φ18 Φ18
(0,34)(0,34)

ΑΙΘΟΥΣΑ 4

Φ18
(0,34)

ΠΕΡΓΚΟΛΑ

Φ54
(7,20)

12_1/5_03

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Φ18
(0,26)

07_1/4_04

Φ42
(4,10)

05_1/4_04

Φ18
Φ18
(0,34) (0,34)

Φ35
(2,87)

Φ22
(0,49)

07_2/4_04

Φ54
(7,19)

Φ54
Φ54
(6,97) (7,19)

Φ54
(6,69)

Φ54
(6,21)

Φ28
(1,03)

Φ54
(5,72)

Φ28
(1,52)

Φ54
(5,23)

Φ28
(2,01)

Φ18
(0,26)

Φ28
(1,29)

Φ54
(7,46)

ΣΠ1

Φ54
(6,97)

ΣΠ3 ΣΠ2

Φ54
(6,63)

Φ18
(0,34)

Φ42
(3,36)

Φ22
(0,49)

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Φ42
(3,12)

04_1/2_05

Φ42
(3,85)

Φ22
(0,49)

11_1/4_05

Φ22
(0,49)

Φ22
(0,49)

ΓΡΑΦΕΙΑ
(διευθύντρια)

08_2/2_05

ΑΙΘΟΥΣΑ 5

Φ35
(2,47)

Φ22 03_1/1_06
(0,65)

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ

Φ42
(4,50)

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ

ΨΘ1

Φ22
(0,49)

ΣE1

ΣE2

Π

ΑΙΘΟΥΣΑ 9

Φ22
(0,49)

ΣE3
Φ18
(0,34)
07_4/4_04

Φ22
(0,49)

Φ18
(0,34)

Φ22
(0,49)

Φ28
(0,82)

ΠΑΣΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Φ54
(5,49)

Φ22
(0,49)

Φ22
(0,49)

Φ22

(0,49)

Φ28

(0 ,98)

Φ22
(0,49)

(0 ,98)

Φ28
(0 ,98)

Φ28

Φ28
(0 ,98)

Φ54
(6,97)

01_1/3_05

Φ54
(6,15)

Φ54
(6,69)

Φ28
(0,78)

Φ35
(1,85)

Φ42
(5,12)

Φ28
(1,51)

Φ54
(5,46)

3.20

ΑΥΛΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 8

Φ22
(0,49)

Φ54
(6,97)

ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ

Φ54
(6,70)

22_1/2_05

Φ54
(7,19)
Φ22
(0,49)

Φ54
(6,97)

Φ22
(0,49)

Φ22
(0,34)

ΑΠΟΘΗΚΗ

20_1/1_05

Φ22
(0,49)

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 4,00 m

Φ54
(6,63)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ

Φ22
(0,49)

Φ54
(6,48)

8.50

ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ

ΑΙΘΡΙΟ

4.45

ΘΥΡΙΔΑ

Φ28
(0,99)

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

0.90

11_44_05

Φ.. - διάμετρος
(....) - m3/h

Φ.. - διάμετρος
(....) - m3/h

Φ.. - διάμετρος
(....) - m3/h

ΣΠ1

ΣE1

04

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αρίθμηση Χώρου
αρίθμιση FCU
τύπος FCU

Οριζόντια επίτοιχη όδευση
αγωγών προσαγωγής ψυχρού θερμού νερού

Οριζόντια επίτοιχοι όδευση
αγωγών επιστροφής ψυχρού θερμού νερού

Οριζόντια ενάερια όδευση
αγωγών προσαγωγής ψυχρού θερμού νερού

Κατακόρυφη στήλη αγωγών
προσαγωγής ψυχρού - θερμού
νερού

Κατακόρυφη στήλη αγωγών
επιστροφής ψυχρού - θερμού
νερού

Eπιδαπέδια μονάδα ανεμιστήρα
- στοιχείο (Fan Coil Unit) - βλέπε
Πίνακα K1 για τεχνικά στοιχεία

(Ο.Κ.Μ.Π.) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΨΘ - 3

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Έργο

Ιδιοκτήτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

σχεδίου

αριθμός

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ

Θέση

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ

Θέμα σχεδίου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:
ΙΣΟΓΕΙΟ

Χρόνος μελέτης:

ΙΕΡΑ

ΣO7

19_2/2_05

18_2/2_05

ΑΠΟΘΗΚΗ

18_1/2_05

21_2/2_05

17_1/1_05

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΧΑΡΤΙΚΩΝ

ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ
22_1/2_05

16_2/2_04

ΣΚ
ΤΥ

ΣO6

ΖΑΡΝΤΙΝ
01_2/3_05

Ο
ΑΛ

22_2/2_05

ΛΑ

07_4/4_04

Π

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

01_1/3_05

ΣO8

13_1/1_05

15_1/1_05

11_4/4_07

11_4/4_07

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ

01_3/3_05

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

Σ10

10_3/3_03

10_2/3_03

10_1/3_03

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΝΗΠΙΩΝ

09_1/2_04

09_2/2_04

07_3/4_04

02_1/2_04

08_1/2_05

02_2/2_04

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ

21_1/2_05

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 4,00 m

ΣO5

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

14_1/1_11

ΣO3

11_4/4_05

11_3/4_05

04_1/2_05

11_1/4_05

11_2/4_05

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΑΣΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ
(διευθύντρια)

08_2/2_05

03_1/1_06

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ

ΣO4

4.30

ΣO9

Σ10

Σ12

07_2/4_04

Σ10

ΣO1

12_5/5_03

04_2/2_05

12_4/5_03

05_2/4_04

ΠΕΡΓΚΟΛΑ

12_1/5_03

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

07_1/4_04

05_1/4_04

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ

12_2/5_03

12_3/5_03

ΙΑΤΡΕΙΟ

06_1/1_05

05_4/4_04

05_3/4_04

3.20
ΣO2

0.25

11.35
1.30

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ

19_1/2_05

8.50

ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ

ΑΙΘΡΙΟ

4.45

20_1/1_05

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

0.90

ΑΥΛΗ

ΘΥΡΙΔΑ

19PROC005549232 2019-09-12

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ

Φ18

κατακόρυφος
αγωγός ομβρίων
υδάτων

1% κλίση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Σ -2

04

ΣO1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Eπιδαπέδια μονάδα ανεμιστήρα
- στοιχείο (Fan Coil Unit) - βλέπε
Πίνακα K1 για τεχνικά στοιχεία

ΨΘ - 4

Στήλη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

Όδευση αγωγών
συμπυκωμάτων (Φ18)

(Ο.Κ.Μ.Π.) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Ιδιοκτήτης

Έργο

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

σχεδίου

αριθμός

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ

Θέση

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ

Θέμα σχεδίου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

Χρόνος μελέτης:

ΙΕΡΑ

19PROC005549232 2019-09-12

Β.Π
(Νέος Υποπίνακας τροφοδότησης
συσκευών FCU)
Γ.Π
(Νέος Υποπίνακας τροφοδότησης
συσκευών FCU)

Δ.Π
(Νέος Υποπίνακας μηχανοστασίου)

ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Γ.Π.Χ.Τ - "Α.Π")

Α.Π
Αναβαθμισμένος Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης

Μ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Ο.Κ.Μ.Π.) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Ιδιοκτήτης

Έργο

ΗΛ - 1

ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ

αριθμός

σχεδίου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ

Θέση

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ

Θέμα σχεδίου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Χρόνος μελέτης:

19PROC005549232 2019-09-12

ΑΙΘΟΥΣΑ 7

Δ1

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 4,00 m

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΧΑΡΤΙΚΩΝ

ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο
ΑΛ
ΣΚ
ΤΥ
ΛΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 9

Π

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΝΗΠΙΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΥΛΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 8

8.50

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ

4.45

ΘΥΡΙΔΑ

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

0.90

ΑΙΘΡΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 6

ΙΝ
ΖΑΡ ΝΤ

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ
(διευθύντρια)

ΑΙΘΟΥΣΑ 5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΘΕΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΑΣΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΠΕΡΓΚΟΛΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ

Όδευση καλωδίων παροχής
ΔΕΗ

Μετρητής ΔΕΗ

Ηλεκτρικός Πίνακας

Επίτοιχος ελεγκτής (Fan Coil
Unit)

Eπιδαπέδια μονάδα ανεμιστήρα
- στοιχείο (Fan Coil Unit)

Οριζόντια όδευση καλωδίων

Κατακόρυφη όδευση καλωδίων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

3 x 2,5
mm2

ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΗΛ - 2

Όδευση καλωδίων ελέγχου FCU (7 x
2,5 mm2)

Κυτίο διακλάδωσης

Ηλεκτρονόμος (ρελέ)

Μπουτόν 'εναυσης - σβέσης
(με ενδεικτική λυχνία)

(Ο.Κ.Μ.Π.) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Έργο

Ιδιοκτήτης

αριθμός

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

σχεδίου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ

Θέση

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ

Θέμα σχεδίου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΔΩΜΑ

Χρόνος μελέτης:

ΙΕΡΑ

19PROC005549232 2019-09-12

ΑΥΛΗ
19_1/2_05

B.Π

B1

3 x2,5mm2

19_2/2_05

B2

2x(3 x2,5mm2)
3 x2,5mm2

Δ.Π

18_2/2_05

5 x 4mm2

21_1/2_05

Δ1

[2 x (5 x 2,5 mm2)] +
[(3 x 70 mm2) + 1 x 35mm2 + 1 x 35mm2]

18_1/2_05

[2 x (5 x 2,5 mm2)] +
[(3 x 50 mm2) + 1 x 25mm2 + 1 x 25mm2]

5 x 4mm2

21_2/2_05

(3 x 120 mm2) + 1 x 70 mm2 + 1 x 70mm2

17_1/1_05

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΧΑΡΤΙΚΩΝ

ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ

[2 x (5 x 2,5 mm2)] +
[(3 x 70 mm2) + 1 x 35mm2 + 1 x 35mm2]

ΔΕΗ

A.Π

ΑΙΘΟΥΣΑ 7

ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ Νο.6
3 x 150 mm2 Al + 1 x 50 mm2 Cu

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 4,00 m

22_1/2_05

16_2/2_04
16_1/2_04

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

22_2/2_05

01_2/3_05

Ο
ΑΛ
ΣΚ
ΤΥ
ΛΑ

ΙΝ
ΖΑΡ ΝΤ

07_4/4_04

Π

ΑΙΘΟΥΣΑ 9

01_1/3_05

11_1/2_07

11_2/2_07

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

01_3/3_05

15_1/1_05

13_1/1_05

ΑΙΘΡΙΟ
08_1/2_05

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

Γ4

3x2,5mm2

10_3/3_03

10_2/3_03

02_2/2_04

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΝΗΠΙΩΝ
10_1/3_03

Γ1

3x2,5mm2

Γ3

Γ2

09_1/2_04

09_2/2_04

Γ.Π

3x2,5mm2

02_1/2_04

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

07_3/4_04

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 8

20_1/1_05

B3
B4

8.50

ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ

4.45

ΘΥΡΙΔΑ

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

0.90

14_1/1_11

ΑΙΘΟΥΣΑ 6

11_4/4_05

11_3/4_05

11_1/4_05

11_2/4_05

08_2/2_05

ΑΙΘΟΥΣΑ 5

3x2,5mm2

ΓΡΑΦΕΙΑ
(διευθύντρια)

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ

03_1/1_06

ΠΑΣΟ

Δ3
Δ2
Δ1

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

04_1/2_05

12_5/5_03

07_2/4_04

04_2/2_05

12_4/5_03

05_2/4_04

ΑΙΘΟΥΣΑ 4

ΠΕΡΓΚΟΛΑ

12_1/5_03

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

07_1/4_04

05_1/4_04

12_2/5_03

12_3/5_03

06_1/1_05

ΙΑΤΡΕΙΟ

05_4/4_04

05_3/4_04

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ

3.20

Μετρητής ΔΕΗ

Ηλεκτρικός Πίνακας

Επίτοιχος ελεγκτής (Fan Coil
Unit)

Eπιδαπέδια μονάδα ανεμιστήρα
- στοιχείο (Fan Coil Unit)

Οριζόντια όδευση καλωδίων

Κατακόρυφη όδευση καλωδίων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

3 x 2,5
mm2

ΔΕΗ

Όδευση καλωδίων παροχής
ΔΕΗ

Όδευση καλωδίων ελέγχου FCU (7 x
2,5 mm2)

Κυτίο διακλάδωσης

ΗΛ - 3

Μπουτόν 'εναυσης - σβέσης
(με ενδεικτική λυχνία)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Ο.Κ.Μ.Π.) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Ιδιοκτήτης

Έργο

αριθμός

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

σχεδίου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ

Θέση

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ

Θέμα σχεδίου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΙΣΟΓΕΙΟ

Χρόνος μελέτης:

ΙΕΡΑ

0.10
0.10

0.10
6.00

ΚΑΤΟΨΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ
(διευθύντρια)

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ

4.30

4.50

0.10

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΠΕΡΓΚΟΛΑ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ

14.50

9.40

3.10
ΙΑΤΡΕΙΟ

Υ7

0.25

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ

3.00

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΝΗΠΙΩΝ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

4.50

ΠΑΣΟ

6.00

Ο
ΑΛ
ΣΚ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

0.10

ΑΙΘΡΙΟ

6.00

ΤΥ

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α
ΠΛ

9.40

14.50

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΧΑΡΤΙΚΩΝ

ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ

0.25

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

4.25

0.25

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 4,00 m

ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ

3.20
11.35
1.30

2.80
0.10
6.50

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ

ΑΠΟΘΗΚΗ

WC
ΑΝΑΠΗΡΩΝ

8.50
1.30
4.90

4.45

ΘΥΡΙΔΑ

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

0.90

ΑΥΛΗ
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Φωτιστικό σώμα τύπου LED (προς

αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών

σωμάτων φθορισμού 2 x 36 W)

Λαμπτήρας τύπου LED (προς αντικατάσταση

υφιστάμενων λαμπτήρων πυρακτώσεως 60 W)

(Ο.Κ.Μ.Π.) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Ιδιοκτήτης

Έργο

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΦΩ - 1

ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

σχεδίου

αριθμός

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ

Θέση

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ

Θέμα σχεδίου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Χρόνος μελέτης:

ΙΝΙΕΡΑ
ΖΑΡΝΤ

0.25

Υ1b
Υ1b

6.00

Υ1β

0.10
Υ1β

3.00

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΧΑΡΤΙΚΩΝ

0.10
Υ8

Υ1β

6.00

Υ5

Υ5

Υ5

Υ5

Υ5
Υ5
Υ5

Υ5
Υ5

Υ5

Υ1β

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΝΗΠΙΩΝ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

Υ1β
Υ1β

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΠΑΣΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ
(διευθύντρια)

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ

Υ3

Υ3

Υ3

Υ3

Υ8

Υ1α

4.50

Υ1α

Υ8

Υ8

Υ8

Υ4

Υ7

0.10

Υ4

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Υ3

ΠΕΡΓΚΟΛΑ

Υ7

14.50

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ

Υ1α

9.40

Υ4

Υ3

Υ1α

3.10
ΙΑΤΡΕΙΟ

Υ1α

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ

Υ7

0.25

Υ1α

Υ8

Υ7

Υ6

Υ5

Υαλοστάσιο με σταθερό το άνω τμήμα
και ανοιγόμενο το κάτω μέρος,
με σταθερή σίτα
Πλάτος = 0,56m και Ύψος = 1,90m
(κατά προσέγγιση)

(κατά προσέγγιση)

Πόρτα με σίτα ανοιγόμενη προς τα έξω
Μονόφυλλη ή δίφυλλη με Ύψος = 2,24m

Δίφυλλο παράθυρο με υαλοστάσια, εξωτερικά
παντζούρια και με σιδεριά ασφαλείας
Πλάτος = 1,05m και Ύψος = 1,48m
(κατά προσέγγιση)

0.56

Μικρό παράθυρο με ανοιγόμενο υαλοστάσιο
και σταθερή σίτα
Πλάτος = 0,50m και Ύψος = 0,80m
(κατά προσέγγιση)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Δίφυλλο παράθυρο με υαλοστάσια, κινητή
σίτα ασφαλείας και εξωτερικά παντζούρια
Πλάτος = 1,04m και Ύψος = 1,53m (κατά προσέγγιση)

Δίφυλλο παράθυρο με υαλοστάσιο και σταθερή σίτα

Δίφυλλο παράθυρο με υαλοστάσια,
σταθερή σίτα και εσωτερικά παντζούρια
Πλάτος = 1,04m και Ύψος = 1,40m (κατά προσέγγιση)

Τετράφυλλο παράθυρο με υαλοστάσια και κινητή
σίτα ασφαλείας στα 2 ανοιγόμενα φύλλα
Πλάτος = 2,26m και Ύψος = 1,48m (κατά προσέγγιση)

Πλάτος = 1,04m και Ύψος = 1,40m (κατά προσέγγιση)

Υ2

Τρίφυλλο παράθυρο με υαλοστάσια και κινητή
σίτα ασφαλείας στα 2 ανοιγόμενα φύλλα
Πλάτος = 1,44m και Ύψος = 1,37m (κατά προσέγγιση)

Υ1γ

Υ1β

Υ3

Φεγγίτης με ανοιγόμενο υαλοστάσιο
και σταθερή σίτα
Πλάτος = 0,45m και Ύψος = 0,63m
(κατά προσέγγιση)

0.45

Υ4

0.60

ΚΑΤΟΨΗ
Υ1β

Υ1γ

4.50

4.30
Υ1α

1.90

2.24

Υ1β

0.10

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υ6

Υ6

Υ6

Ο
ΑΛ
ΣΚ

0.10

Υ1α

0.63

6.00

ΑΠΟΘΗΚΗ

Υ6

ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ

Υ6

Υ6 Υ6

ΤΥ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ

WC
ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Υ6

Υ6

Υ6

Α
ΠΛ

9.40

ΑΠΟΘΗΚΗ

Υ6

Υ1α

0.25

Υ1α

14.50

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

4.25

ΑΙΘΡΙΟ

4.45

ΘΥΡΙΔΑ

Υ6

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 4,00 m

Υ1α

ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ

2.80
0.10
6.50

3.20
11.35
1.30

Υ6

8.50
1.30
4.90

Υ5

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

0.90

ΑΥΛΗ
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(Ο.Κ.Μ.Π.) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Έργο

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Ιδιοκτήτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΦ - 1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

σχεδίου

αριθμός

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ

Θέση

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ

Θέμα σχεδίου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

KΟΥΦΩΜΑΤΑ

Χρόνος μελέτης:

ΙΝΙΕΡΑ
ΖΑΡΝΤ

19PROC005549232 2019-09-12

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Στρατηγικό Έργο για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του
Δήμου Θήρας [Παραδοτέο 4.5.1]
Αποτίμηση Λειτουργίας του Στρατηγικού Έργου του Δήμου Θήρας [Παραδοτέο 4.5.2]
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, της «Προμήθειας και
Εγκατάστασης Συστημάτων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο
Κτίριο του Δήμου Θήρας (Κρατικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Θήρας)» Προϋπολογισμού
237.110,06€ (διακόσια τριάντα εφτά χιλιάδες εκατό δέκα ευρώ και έξι λεπτά) ενδεικτικά,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Ημερομηνία Αύγουστος 2019

Δήμος Θήρας, STRATENERGY, Παράρτημα VI: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, Σελίδα 1

19PROC005549232 2019-09-12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Ονομασία
Τράπεζας
.....................................................................................................................................................................................
Κατάστημα:
.....................................................................................................................................................................................
Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ., τηλέφωνο, fax)
Ημερομηνία
έκδοσης:
.....................................................................................................................................................................................
Ποσό
(€):
.....................................................................................................................................................................................
Προς:
.....................................................................................................................................................................................

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού
____________________________________ (__________€) 1, υπέρ της ________________________________. 2
για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της __.__.____3, ή της μετ΄ αυτήν νέας ημερομηνίας σε
περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων για
την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του Δήμου Θήρας και συγκεκριμένα στον
παιδικό σταθμό Επισκοπής Θήρας»4 σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην παραπάνω διακήρυξη απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την
υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας5.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που
ισχύει κάθε φορά.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει6 μέχρι την _________________
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα πιστωτικό ίδρυμα
Με τιμή
1

2

3
4

5
6

Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογιζόμενης
αξίας του έργου
Αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή νομικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή ένωσης
ή κοινοπραξίας όπως αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής.
Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση
συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς όπως αναφέρεται
στη διακήρυξη.
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Β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Δήμο Θήρας, Φηρά Θήρας, 84700
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος
3

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4

Όπως υποσημείωση 3.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα
οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
5
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σύμβασης)”, σύμφωνα με την Διακήρυξη «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων για
την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του Δήμου Θήρας και
συγκεκριμένα στον παιδικό σταθμό Επισκοπής Θήρας,» του Δήμου Θήρας.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα
της σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8

Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό
ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης
στην εγγυητική επιστολή.
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