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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   23/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   197/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 3η  Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 23η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18470/28-4-2017 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση  ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπεχράκης 

Σταμάτης, ο οποίος και Προεδρεύει αυτής, απόντος του Προέδρου του Σώματος κ. 

Ηλιόπουλου Αθανασίου και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Δημόπουλος 

Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Φάβας Γεώργιος και 5) 

Φαββατάς Δημήτριος.    

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπουζιάνης Παύλος και 

2) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Γυφτέας Ηλίας και 3) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους  κ.κ.: 1)  Ηλιόπουλο Αθανάσιο, 2) 

Μπουζιάνη Παύλο και 3) Νιάρχο Αναστάσιο αντίστοιχα.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Αντιπρόεδρο του Σώματος  

για συζήτηση το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ ΚΑΠΗ για τις 

ανάγκες των παιδικών σταθμών». 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Του Δήμου 16901/20-4-2017 εισήγηση του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και η Τεχνική Έκθεση και Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές 
προδιαγραφές εξοπλισμού της υπ΄ αριθμ. 33/2017 μελέτης του Τμήματος Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είναι συνημμένα στο παραπάνω έγγραφο 
αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 
                                               
Θέμα : Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικής περιγραφής – 

τεχνικών προδιαγραφών μελέτης, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, κριτήριο 
ανάθεσης ». 

 
    Προκειμένου να δημοπρατήσουμε με συνοπτικό διαγωνισμό την προμήθεια : 
« Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ ΚΑΠΗ για τις ανάγκες 
των παιδικών σταθμών», προϋπολογισμού μελέτης 67.096,40 ( εξήντα επτά χιλιάδες 
ενενήντα έξη ευρώ και σαράντα λεπτά ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, 
 
                                                             Εισηγούμαστε 
 
- Την έγκριση της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
μαγειρείων στο Β΄ ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών » με συνοπτικό 
(πρόχειρο ) διαγωνισμό, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης. 

-  Την έγκριση της αριθμ. 33/2017 μελέτης της δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
-  Την κατάρτιση των όρων του συνοπτικού ( πρόχειρου ) διαγωνισμού. 
- Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από    οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της 
προμήθειας).                                 

  
                                                                                               Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
                                                                                             ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
                                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ                                                            
                                                                                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 

Συν/να : 1) Σχέδιο Διακήρυξης. 
              2) Η 33/2017 μελέτη. 

 
 
 
                                                        ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση ( συναρμολόγηση ), σύνδεση με τα 
απαραίτητα δίκτυα ( ηλεκτρικά, ύδρευσης, αποχέτευσης) που θα κατασκευασθούν, Και θέση 
σε λειτουργία του κατάλληλου εξοπλισμού κεντρικού μαγειρείου παραγωγής ζεστών 
γευμάτων για την σίτιση των Παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας.  
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο της κουζίνας του κτηρίου του Β΄ΚΑΠΗ 

Καλαμάτας. 
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Η απαιτούμενη πίστωση θα καλυφθεί από ίδιους Πόρους του προϋπολογισμού, οικονομικού 
έτους 2017 του Δήμου Καλαμάτας, με υπάρχουσα πίστωση που βαρύνει τον Κ.Α. 
15.7131.02, προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.000,00 ΕΥΡΩ. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

  
 

ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛ. 
ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧANIΚΟΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 
TEXNIKH  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
A. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών είναι τα ελάχιστα αναγκαία 
χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν. Θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα 
εγκατασταθούν, συναρμολογηθούν και συνδεθούν επί τόπου σε χώρο που θα υποδείξει η 
υπηρεσία, προκειμένου να ελεγχθεί και η σωστή λειτουργία τους. Είναι δυνατόν, οι 
υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να επισκεφθούν τους χώρους στους 
οποίους θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός προκειμένου να διαμορφώσουν προσωπική άποψη. 
  
   Τα υπό προμήθεια είδη είναι τα ακόλουθα 
1.Ένας Φούρνος ηλεκτρικός, κυκλοθερμικός με υγρασία, 12 θέσεων για ταψιά GN 2/1. 

Περιλαμβάνει εκτός από τις σχάρες : 
• Δώδεκα ταψιά φούρνου GN 2/1, διαστάσεων 65 X 53 X 6,5 CM. 

• Δώδεκα ταψιά φούρνου  GN 1/1, διαστάσεων 53 X 32,5 X 6,5 CM. 
2. Μία ηλεκτρική κουζίνα επιδαπέδια με οκτώ εστίες μαντεμένιες διαστάσεων 30Χ30 CM και 

δύο φούρνους εσωτερικών διαστάσεων 55Χ75Χ30 CM. 
3. Μία φριτέζα ηλεκτρική, επιδαπέδια με κλειστή βάση. Η χωρητικότητα της   φριτέζας θα 

είναι 20 + 20 LT. 
4. Ένας αποφλoιωτής πατάτας, χωρητικότητας 15 kg, δυνατότητας παραγωγής 150 Kg/h. 
5. Ένα απορροφητικό σύστημα οροφής  με χοάνη, αγωγό, φίλτρα και μοτέρ εξαερισμού. 
6. Ένα ψυγείο ανοξείδωτο συντήρησης, με δύο πόρτες, χωρητικότητας 1230 Λίτρα  

( -1Ο C έως+1Ο C).  
7. Ένα ψυγείο ανοξείδωτο συντήρησης, με τέσσερες πόρτες, χωρητικότητας 1.200 Λίτρα  ( -

1Ο C έως + 8Ο C ). 
8. Ένα ψυγείο ανοξείδωτο κατάψυξης, με τέσσερες πόρτες, χωρητικότητας 1.230 Λίτρα  ( - 

17Ο C έως - 22Ο C ). 
9.  Ένας νιπτήρας υγιεινής, ποδοκίνητος. 
10 Ένας θερμοθάλαμος τροχήλατος δέκα θέσεων για ταψιά GN 2/1. 
11.‘Eνα τραπέζι εργασίας με βάση 180 CM 
12.Ένα ερμάριο τροφίμων 160 CM. 
13.Ένα ερμάριο τροφίμων με συρτάρια. 
14.Ένα ερμάριο σκευών 180 CM. 
15.Mία ραφιέρα χρωμίου 150 Χ 65 Χ 180 CM. 
16. Μία  λάντζα σκευών, κλειστή,  με μία λεκάνη διαστάσεων 96 Χ 51 Χ 38 CM . 
17. Μία λάντζα σκευών, κλειστή, με μία λεκάνη διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 30 cm. 
18. Μία λάντζα κλειστή 240 CM , με δύο λεκάνες διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 30 CM η κάθε μία. 
19. Μία ντουλάπα προσωπικού ανοξείδωτη 
20.Ένα σύστημα πυρόσβεσης για μαγειρείο διαστάσεων 600  Χ 100 CM, με 4 καπναγωγούς. 
     
 Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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    1) ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ, ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ, 12 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΨΙΑ GN     
2/1.  
Κατασκευή εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
Χωρητικότητα δώδεκα ταψιά GN 2/1 διαστάσεων 65 X 53 X 6,5 CM, ή 24 ταψιά GN 1/1 
διαστάσεων 53 Χ 32,5 Χ 6,5 CM, με απόσταση μεταξύ τους 7,0 cm περίπου. 
 Κυκλοθερμικός με υγρασία που θα ρυθμίζεται αυτόματα και χειροκίνητα.  
Διαθέτει συστήματα : κρυώματος, πλυσίματος, ανίχνευσης βλαβών, και γενικά έχει όλους 
τους απαραίτητους μηχανισμούς ασφαλείας και ελέγχου και με ηχητικά σήματα ενημέρωσης.  
 Δυνατότητα αλλαγής ανοίγματος της πόρτας και δυνατότητα λειτουργίας ως θερμοθάλαμος.  
Ανεμιστήρες διπλής λειτουργίας με αναστροφή της φοράς λειτουργίας για ομοιόμορφο 
μαγείρεμα.  
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς 27,00 KW.  
Ενδεικτικές διαστάσεις 120 Χ 100 Χ 170 CM.  
Περιλαμβάνονται, εκτός από τις σχάρες :  
1α) Δώδεκα ταψιά φούρνου GN 2/1, διαστάσεων 65 X 53 X 6,5 CM.  
Τα ταψιά θα είναι ανοξείδωτα και θα έχουν βάθος 6,5 CM. Θα είναι κατάλληλα για 
τοποθέτηση στο συγκεκριμένο φούρνο. 
1β) Δώδεκα ταψιά φούρνου GN 1/1, διαστάσεων 53 X 32,5 X 6,5 CM.  
Τα ταψιά θα είναι ανοξείδωτα  και θα έχουν βάθος 6,5 CM. Θα είναι κατάλληλα για 
τοποθέτηση στο συγκεκριμένο φούρνο. 
 
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ, ΟΚΤΩ ΕΣΤΙΩΝ, ME ΔΥΟ ΦΟΥΡΝΟΥΣ 

 Ηλεκτρική κουζίνα με οκτώ εστίες και δύο φούρνους.   
 Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
Οκτώ εστίες μαντεμένιες διαστάσεων 30 Χ 30 CM η κάθε μία. 
Δύο φούρνοι ηλεκτρικοί, κυκλοθερμικοί, ενσωματωμένοι στο κάτω μέρος της κουζίνας, 
εσωτερικών διαστάσεων 55 Χ 75 Χ 30 cm ο κάθε ένας  περίπου.  
Οι φούρνοι είναι  δύο επιπέδων  με ενδιάμεση σχάρα. 
Στιβαρή και σύγχρονη κατασκευή, Διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς 
ασφαλείας και ελέγχου και με ηχητικά σήματα ενημέρωσης. 
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς : 34 KW . 
Ενδεικτικές διαστάσεις : 160 Χ 90 Χ 86 CM.   
 
3)  ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ( 20 + 20 LT ).  
Ηλεκτρική φριτέζα επιδαπέδια σε κλειστή βάση, ανοξείδωτη AISI 304 με δύο κάδους, 
αποσπώμενους, χωρητικότητας λαδιού 20 LT  ανά κάδο. 
Με θερμοστάτες και διακόπτες λειτουργίας τοποθετημένους στο κάτω μέρος μπροστά ώστε 
να είναι προστατευμένοι από τη θερμότητα που αναπτύσσεται από τους υδρατμούς που 
βγαίνουν από τον κάδο κατά την διάρκεια λειτουργίας, και από τα λάδια.  
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 50ο C έως 1900 C τουλάχιστον, Θερμοστάτης ασφαλείας. 
Ισχυρή κατασκευή εξ΄ολοκλήρου INOX. 

Πιστοποιημένος βαθμός στεγανότητας 
Ύπαρξη ψυχρής ζώνης για μειωμένη συχνότητα αλλαγής λαδιού.  
Μηχανισμός αυτόματης άντλησης λαδιού και φιλτραρίσματος. 
Μηχανισμοί ασφαλείας και ελέγχου με ηχητικά σήματα ενημέρωσης. 
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς :  22 KW . 
Ενδεικτικές διαστάσεις : 80 Χ 70 Χ 85 CM. 
 
4) ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 15 kg 
Αποφλoιωτής πατάτας χωρητικότητας 15 kg.  
Κατασκευή εξ΄ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 
Χωρητικότητα 15 kg ανά φόρτωση και δυνατότητα παραγωγής 150 kg/h περίπου.  
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς : 0,5 KW.  
Ενδεικτικές διαστάσεις : 40 Χ 65 Χ 90 CM   
 
5) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΧΟΑΝΗ   
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Απορροφητικό σύστημα οροφής με χοάνη, συλλέκτη λιπών και λαδιών, φίλτρα, αγωγό εντός 
και εκτός της κουζίνας, μοτέρ εξαερισμού και λοιπά εξαρτήματα πλήρης. 
Κατασκευή εξ΄ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα  AISI 304. 
Διαθέτει εσωτερικό φωτισμό από χελώνες αλουμινίου με αεροστεγές κάλυμμα. 
Μοτέρ εξαερισμού κατάλληλης δυναμικότητας με ρυθμιστή στροφών, χαμηλής στάθμης 
θορύβου. 
Στιβαρή κατασκευή, κατάλληλο πάχος ελασμάτων. 
Φιλτροθέσιο για υποδοχή των φίλτρων και φίλτρα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 304 , κατάλληλου τύπου  για κατακράτηση των λιπών, εξουδετέρωση των αερίων 
οσμών και με δυνατότητα εύκολης συντήρησης ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία 
τους και το επιθυμητό αποτέλεσμα.   
Η χοάνη του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος θα βρίσκεται πάνω από τις συσκευές και θα 
είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του. 
Επιπλέον τεχνικός αερισμός του χώρου του μαγειρείου με συσκευή  αερισμού, 
τοποθετούμενη σε άνοιγμα των τοίχων, χαμηλής στάθμης θορύβου,  κατάλληλη για συνεχή 
και πλήρη ανανέωση του αέρα χώρου όγκου 90 M3 περίπου. 
Ενδεικτικές διαστάσεις χοάνης : 600 Χ 140 Χ 60 CM περίπου. 
 
6) ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1230 
ΛΙΤΡΑ  ( -1Ο C ΕΩΣ + 1Ο C ).  

Ψυγείο - θάλαμος με δύο μεγάλες πόρτες, όρθιο, συντήρησης, χωρητικότητας 1.230 Lt 
περίπου.  
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, 18/10.  
Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6 cm.  
Πόρτες με μεντεσέδες επαναφοράς, τερματικός  διακόπτης για διακοπή λειτουργίας του 
ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας και μαγνητικά λάστιχα ( αφαιρούμενα ), Κλειδαριά. 
;Eξη σχάρες ανοξείδωτες, ρυθμιζόμενες καθ΄ ύψος, διαστάσεων 61Χ61 CM. 
Δυνατότητα τοποθέτησης ανοξ. σωλήνα για ανάρτηση τσιγγελιών  
Πόδια ανοξείδωτα, ρυθμιζόμενα έως 30 mm, με PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει 
την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού.  
Εσωτερικός πάτος από ανοξείδωτο χάλυβα με υγειονομικές γωνίες. 
Θερμοστάτης – θερμόμετρο ηλεκτρονικό για έλεγχο της θερμοκρασίας. 
Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης. 
Αυτόματη απόψυξη, σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού. 
Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας. Οικολογικό φρέον R134a 
Εύρος θερμοκρασίας -1Ο C έως + 1Ο C. 
Χωρητικότητα περίπου 1.230 Λίτρα. Πόρτες 2Χ(68Χ163 cm). 
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς : 0,40 KW.  Παροχή ρεύματος 220/230 V. 
Ενδεικτικές διαστάσεις : 135 X 80 X 210 CM.   
 
7) ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1.200 ΛΙΤΡΑ ( -1Ο C ΕΩΣ + 8Ο C ). 
   Ψυγείο θάλαμος συντήρησης, χωρητικότητας 1.200 λίτρα. 
Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
Με τέσσερες ανοιγόμενες πόρτες με αυτόματο κλείσιμο και στρογγυλεμένες γωνίες 
Εργονομικός σχεδιασμός. Ρυθμιζόμενες ανοξείδωτες σχάρες.  
Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα πόδια ή ρόδες. 
Ψηφιακό θερμόμετρο, θερμοστάτης. 
Κυκλοφορία ψύξης με ανεμιστήρα ( βεβιασμένη ) 
Πόρτα με αυτόματο κλείσιμο και κλειδαριά. 
Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας. Αποσπώμενα μαγνητικά λάστιχα. 
Αυτόματη απόψυξη με περισυλλογή και εξάτμιση των νερών. 
Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας. Οικολογικό φρέον R134a. 
Αυτόματος εσωτερικός φωτισμός.  
Εύρος θερμοκρασίας -1Ο C έως + 8Ο C. 
Χωρητικότητα περίπου 1.200 Λίτρα. Πόρτες 4,0. 
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς 0,40 KW. Παροχή ρεύματος 220/230 V. 
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Ενδεικτικές διαστάσεις : 130 X 85 X 210 CM. 
 
8) ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1.230 ΛΙΤΡΑ, ( -17Ο C ΕΩΣ - 22Ο C ). 
Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης, χωρητικότητας 1.230 λίτρα. 
Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
Με τέσσερες ανοιγόμενες πόρτες με αυτόματο κλείσιμο και στρογγυλεμένες γωνίες. 
Ρυθμιζόμενες ανοξείδωτες σχάρες 
Ψηφιακό θερμόμετρο, θερμοστάτης. 
Αυτόματη απόψυξη. 
Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας. Οικολογικό φρέον R134a. 
Πόδια ανοξείδωτα, ρυθμιζόμενα έως 30 mm, με PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει 
την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού.  
Υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνη για την μέγιστη θερμομόνωση. 
Αυτόματος εσωτερικός φωτισμός. 
Εσωτερικά με υγειονομικές γωνίες κατάλληλες για HACCP. 
Εύρος θερμοκρασίας -17Ο C έως - 22Ο C. 
Χωρητικότητα περίπου 1.230 Λίτρα. Πόρτες 4,0. 
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς 0,75 KW. Παροχή ρεύματος 220/230 V. 
Ενδεικτικές διαστάσεις : 130 X 85 X 210 CM. 
 
9) ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΣ 
Ανοξείδωτος νιπτήρας υγιεινής HACCP 
Επιδαπέδιος και ποδοκίνητος με βρύση πλήρης με την θερμομεικτική βαλβίδα και αυτόματη 
μπαταρία μίκτη ζεστού-κρύου νερού. 
Ενδεικτικές διαστάσεις λεκάνης : 45 X 45 X 15 CM. 
Ενδεικτικές διαστάσεις νιπτήρα : 50 X 45 X 125 CM. 
 
10)ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΨΙΑ GN 2/1 ( ΟΡΘΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ) 
Τροχήλατος θερμοθάλαμος 10 θέσεων για ταψιά GN 2/1, ορθίου τύπου, κατασκευασμένος 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-304. 
Mόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας 50-55 kg/m3,  
Ρυθμιζόμενοs αναλογικόs θερμοστάτηs και θερμόμετρο στην πόρτα. 
Δοχείο νερού για υγρασία. 
Αφαιρούμενος μηχανισμός θέρμανσης για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.  
Οδηγοί για σκεύη GN 2/1 ( 64X53 cm) ή GN 1/1( 32Χ53 cm). 
Ρόδες βαρέως τύπου και προστατευτικά χτυπημάτων .  
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς : 2,35 KW / 230 V. 
Ενδεικτικές διαστάσεις :79 Χ 90 Χ 166 CM. 
 
11) ΤΡΑΠΕΖΙ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 180 CM 
Ανοξείδωτο τραπέζι, κλειστό, με δύο συρόμενες πόρτες και ένα ράφι αντοχής στο εσωτερικό.  
Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους τουλάχιστον 0,80 mm. 
Στιβαρή κατασκευή με ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος πόδια έως 30 mm. 
Ενδιάμεσο ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
Συρταριέρα στο κάτω μέρος 
Ενδεικτικές διαστάσεις 180 Χ 70 Χ 85 CM. 
 
12) ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  160 CM 
Ερμάριο τροφίμων , επιδαπέδιο, ανοξείδωτο. 
Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304. 
Δύο συρόμενες πόρτες, ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος πόδια  
Ενδιάμεσο ρυθμιζόμενο ράφι αντοχής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
Ενδεικτικές διαστάσεις 160 Χ 70 Χ 85 CM.   
 
13) ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ME ΣΥΡΤΑΡΙΑ   
Ερμάριο τροφίμων , επιδαπέδιο, ανοξείδωτο. 
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Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304. 
Με τρία συρτάρια αριστερά και αμπάρι για ψωμιά δεξιά. 
Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα έως 30 mm 
Ενδεικτικές διαστάσεις 100 Χ 70 Χ 85 CM.   
 
14) EΡΜΑΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ 180 CM 
Ερμάριο σκευών, ανοξείδωτο. 
Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304, πάχους 0,8 mm. 
Πόρτες συρόμενες, ρυθμιζόμενα καθ΄ ύψος πόδια 
Τρία ρυθμιζόμενα ράφια αντοχής. 
Ενδεικτικές διαστάσεις 180 Χ 70 Χ 200 CM. 
 
15) ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ 150 Χ 65 Χ 180 CM 
Ραφιέρα χρωμίου κατασκευασμένη από επιχρωμιωμένο χάλυβα υψηλής σκληρότητας με 
ράφια από πυκνά και εγκάρσια (Φ 3,5 χιλ. / 20 χιλ.) και ενισχυμένα (αντοχής φορτίου 250 
κιλά / μ2 ραφιού), ορθοστάτες επιχρωμιωμένοι, ρυθμιζόμενο ύψος ραφιού ανά 2,5 CM, 
ιδανική για ξηρή αποθήκευση. 
Ενδεικτικές διαστάσεις 150 Χ 65 Χ 180 CM.   
 
16) ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 96 Χ 51 Χ 38 CM ) 
Λάντζα κλειστή  με ερμάριο, με μία λεκάνη, ενδεικτικών διαστάσεων  96 Χ 51 Χ 38 CM. 
Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους τουλάχιστον 0,80 mm.    
Στιβαρή κατασκευή με δύο συρόμενες πόρτες και σήκωμα στην πλάτη. 
Ράφι αντοχής, ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος. 
Ενδεικτικές διαστάσεις λεκάνης 96 Χ 51 Χ 38 CM. 
Ενδεικτικές διαστάσεις λάντζας 125 Χ 70 Χ 90 CM 
 
17) ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 50 Χ 50 Χ 30 CM ) 
Λάντζα κλειστή  με ερμάριο, με μία λεκάνη διαστάσεων  50 Χ 50 Χ 30 CM. 
Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους τουλάχιστον 0,80 mm.    
Στιβαρή κατασκευή με πόρτα και σήκωμα στην πλάτη. 
Ράφι αντοχής, ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος. 
Ενδεικτικές διαστάσεις λεκάνης 50 Χ 50 Χ 30 CM. 
Ενδεικτικές διαστάσεις λάντζας 70 Χ 70 Χ 90 CM 
 
18) ΛΑΝΤΖΑ ΚΛΕΙΣΤΗ, 240 CM, ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΚΑΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 50 Χ 50 Χ 30 CM ) 
Λάντζα κλειστή μήκους 240 CM με δύο λεκάνες διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 30 CM. 
Ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 
Δύο συρόμενες πόρτες. Ράφι αντοχής. 
Στιβαρή κατασκευή με  σήκωμα στην πλάτη. 
Ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος 
Δύο λεκάνες διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 30 CM η κάθε μία 
Ενδεικτικές διαστάσεις λάντζας 240 Χ 70 Χ 85 CM. 
 
19) ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 
Ντουλάπα προσωπικού από ανοξείδωτη εξ΄ολοκλήρου κατασκευή AISI 304 18/8-10, 
διαστάσεων 125 Χ 45 Χ 200 CM.   
Αποτελείται από οκτώ ντουλάπια διαστάσεων 33 Χ 45 Χ 100 CM το κάθε ένα, τα οποία θα 
φέρουν ανοιγόμενες πόρτες από το ίδιο υλικό  με κλειδαριά σε κάθε πόρτα, οπές εξαερισμού 
και ένα ράφι. 
Η ντουλάπα θα φέρει ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια και κεκλιμένη οροφή. 
 
20) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 600 CM Χ 100 CM, ΜΕ 4 

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥΣ. 
Σύστημα τοπικής εφαρμογής, τύπου F, για το μαγειρείο διαστάσεων 600 CM Χ 100 CM 
περίπου με 4 καπναγωγούς, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους επαγγελματικών 
μαγειρείων πλήρες, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση. 
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Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με την Πυροσβεστική διάταξη 
15/2014, καθώς και με τις προηγούμενες εν ισχύ διατάξεις και να συνοδεύεται υποχρεωτικά 
από :  
1.Την εγκύκλιο Διαταγή για την έγκριση του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού    υλικού ( 

Wet Chemical ), από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. 
2. Την Έκθεση Ανάλυσης του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού ( Wet Chemical ) 

από το γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 61047 Φ.701.6 / 27-11-
2009 (παράγραφος 9) εγκύκλιο Διαταγή του Πυροσβεστικού Σώματος. 

3. Το δελτίο ασφαλείας του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού στην Ελληνική 
Γλώσσα. 

4. Την τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος , προσαρμοσμένη στο εν λόγω 
μαγειρείο, έτοιμη για κατάθεση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και υπογεγραμμένη από 
Μηχανικό της παραγωγού Εταιρείας. 

5. Κατάλογο του προσφερόμενου εξοπλισμού, ώστε να φαίνονται αναλυτικά οι ποσότητες 
των τυποποιημένων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν συμπεριλαμβανομένων των 
σωληνώσεων, εξαρτημάτων σύνδεσης και στηριγμάτων, τα οποία πρέπει να προέρχονται 
από τον παραγωγό του προσφερόμενου συστήματος. 

6. Οδηγίες εγκατάστασης – λειτουργίας και ημερολόγιο περιοδικού ελέγχου του 
προσφερόμενου συστήματος. 

7. Εξουσιοδότηση του προσφέροντος από την παραγωγό εταιρεία για την νόμιμη 
εγκατάσταση του συστήματος στον Τελικό Χρήστη. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία θα βεβαιώνεται η 
σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος που θα φέρει την 
υπογραφή Μηχανικού της παραγωγού Εταιρείας.  

8. Η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να μην εξαρτάται από την Ηλεκτρική Ενέργεια, 
αλλά να είναι μηχανικού η πνευματικού τύπου. 

9. Δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
 
Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ : 

Τα ανωτέρω είδη θα είναι ευρωπαϊκής κατασκευής και προελεύσεως, σύγχρονης 
τεχνολογίας και θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και τις εγγυήσεις 
καλής λειτουργίας. Θα ακολουθούν τους υγειονομικούς κανόνες HACCP που διέπουν την 
κατασκευή των εν λόγω συσκευών, τους κανόνες ασφάλειας λειτουργίας CE και γενικά θα 
καλύπτουν όλες τις υγειονομικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα.  
Τα πιστοποιητικά θα είναι στην Ελληνική η Αγγλική γλώσσα. 
O προμηθευτής θα αναλάβει να τοποθετήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία 
την εγκατάσταση.  Θα παραδώσει λεπτομερή σχέδια με την αρχιτεκτονική διάταξη του 
εξοπλισμού στο χώρο του μαγειρείου καθώς και λεπτομερή σχέδια η/μ κατόψεων της 
εγκατάστασης του εξοπλισμού.  
Θα προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια για τα υπό προμήθεια είδη. 
Επίσης ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χρήστες του 
εξοπλισμού.  
 

           Δ.   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1.  ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση παροχής ρεύματος στο χώρο της κουζίνας του κτηρίου του Β΄ 
ΚΑΠΗ περιλαμβάνει, προμήθεια και εγκατάσταση, τα παρακάτω : 
1. Την προμήθεια τοποθέτηση και σύνδεση όλων των υλικών (καλώδια, σωλήνες, κανάλι, 

στηρίγματα, εξαρτήματα κεντρικού ηλ. πίνακα του κτηρίου, κλπ) που θα απαιτηθούν για την 
παροχή ηλ. ρεύματος, από τον μετρητή της ΔΕΗ στον κεντρικό ηλ. πίνακα του κτηρίου ( 
δεδομένου ότι θα γίνει αύξηση ισχύος της παροχής από Νο 4 σε Νο 5 ) και την σύνδεση του 
κεντρικού πίνακα με τον καινούργιο πίνακα που θα τοποθετηθεί στο χώρο της κουζίνας 
(μαγειρείο). 

2. Τον ηλεκτρικό πίνακα του μαγειρείου, μεταλλικό, στεγανό, πλήρη με τα όργανά του 
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ ) 
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σύμφωνα με το σχέδιο και τις προδιαγραφές, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία 
εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε λειτουργία. 

3. Την εγκατάσταση ανεξαρτήτων γραμμών παροχής τριφασικού και μονοφασικού ρεύματος, 
στις συσκευές και τα  μηχανήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και στην 
υπάρχουσα ηλ. κουζίνα η οποία θα μετεγκατασταθεί. 

4. Tην εγκατάσταση αυτόνομων γραμμών ρευματοδοτών schuko, 16 A, με αυτόματες 
ασφάλειες. 

5.  Την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με λυχνίες 2 Χ18 W, στεγανών οροφής 
και φωτιστικών ασφαλείας 18 W με κατάλληλη λυχνία και συσσωρευτή. 
Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται όλα τα υλικά ( φωτιστικά, σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών 
μεταλλικοί και πλαστικοί, καλώδια, πλαστικά κανάλια, πρίζες, διακόπτες κλπ υλικά και 
μικροϋλικά συνδέσεως ). 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται : 
-  Διάνοιξη οπής ή φωλεάς και εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων και 
καλωδίων, όπου απαιτείται, και αποκατάσταση της εκσκαφής στην πρότερα κατάσταση. 

- Αποξήλωση μη επιθυμητών στοιχείων υπαρχουσών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
( ισχυρών & ασθενών ρευμάτων ) και επανεγκατάσταση των διατηρουμένων απαιτούμενων 
στοιχείων.  

- Μετασκευή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης – ψύξης του χώρου του μαγειρείου, 
ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες λειτουργίας. 

-  Προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών και η εργασία που απαιτούνται και θα 
προκύψουν για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα. 

  Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα καλύπτει όλες τις ανάγκες λειτουργίας του μαγειρείου 
και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία μετά τις απαραίτητες δοκιμές. 

 
   2.   ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης των συσκευών και των μηχανημάτων του μαγειρείου (όπου 
απαιτείται), θα κατασκευασθεί από πλαστικούς σωλήνες PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm και 
θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες διατομές που απαιτούνται  για την σωστή λειτουργία της. 
    Το δίκτυο αποχέτευσης του μαγειρείου θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης 
του κτηρίου στο πλησιέστερο κατάλληλο φρεάτιο. 
Τα σιφώνια αποχέτευσης του δαπέδου που θα τοποθετηθούν θα είναι πλαστικά ενδεικτικού 
τύπου ΒΑΛΣΙΡ και οι συνδέσεις αυτών με τις συσκευές θα γίνεται με πλαστικούς σωλήνες 
PVC, ονομαστικής πίεσης 6 atm,  κατάλληλης διατομής. 
    Η απορροή των σιφωνίων θα γίνεται με σωλήνες PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm, 
διατομής Φ 75, ενώ η κεντρική απορροή έως το πρώτο φρεάτιο του υπάρχοντος δικτύου 
αποχέτευσης θα γίνεται με σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm, διατομής Φ 110. 
  Θα κατασκευαστεί στο δάπεδο του χώρου ανεξάρτητο κανάλι απορροής με ενσωματωμένο 
σιφώνι και σχάρα εξ΄ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τους κανόνες 
υγιεινής.  Η σχάρα θα είναι κυψελοειδής κατασκευή με αντιολισθηρή επιφάνεια. Η απορροή 
θα γίνεται με πλαστική σωλήνα Φ 70 mm. 
    Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται : 
1. Τα σιφώνια των συσκευών ( λάντζες, μηχανήματα κ.λπ ) και η σύνδεσή τους με το δίκτυο 
της αποχέτευσης. 
2. Το συλλεκτήριο φρεάτιο του υπό κατασκευή δικτύου με τον λιποσυλλέκτη – μηχανοσίφωνα 
και η σύνδεσή του με το υπάρχον, στον περιβάλλοντα χώρο, δίκτυο αποχέτευσης του 
κτηρίου.  
3. Οι απαιτούμενες εκσκαφές και η πλήρης αποκατάσταση των εκσκαφών. 
4.Η αποξήλωση υφισταμένων εγκαταστάσεων αποχέτευσης, ή μετεγκατάστασή τους, ύστερα 
από συνεννόηση με τον επιβλέποντα. 
  Στο άρθρο περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται και η εργασία 
κατασκευής της εγκατάστασης. 
   Η εγκατάσταση θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία μετά τις απαραίτητες δοκιμές πίεσης 
και στεγανότητας.  
 
    3.   ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
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Η εγκατάσταση ύδρευσης για συσκευές – μηχανήματα, λάντζες – νεροχύτη, νιπτήρα κ.λπ 
περιλαμβάνει το δίκτυο νερού χρήσης, κρύο και ζεστό, που θα εγκατασταθεί στο χώρο του 
μαγειρείου  και θα κατασκευασθεί από πλαστικούς σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο ( 
VPE διατομών Φ 16Χ2, Φ 18Χ2 κ.λπ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού. 
Η τροφοδοσία κρύου νερού θα γίνεται από υποπίνακα διανομής, ( με κολεκτέρ), ο οποίος θα 
συνδέεται με τον υπάρχοντα πίνακα διανομής νερού του ισογείου του κτηρίου, με πλαστικό 
σωλήνα VPE διατομής Φ 18Χ2. 
Η τροφοδοσία ζεστού νερού της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού 
θερμοσίφωνα χωρητικότητας 120 LT διπλής ενέργειας. Η προμήθεια , τοποθέτηση και 
σύνδεσή του θερμοσίφωνα με την παροχή κρύου νερού και με τις καταναλώσεις 
(σωληνώσεις, διακόπτες κ.λπ. ) σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας περιλαμβάνεται στην 
παρούσα εγκατάσταση. 
 Όλοι οι πλαστικοί σωλήνες του δικτύου θα τοποθετηθούν εντός εύκαμπτου πλαστικού 
σωλήνα σπιράλ, ελάχιστης διαμέτρου Φ 26 ΜΜ, έτσι ώστε εφόσον απαιτηθεί, να είναι δυνατή 
η αντικατάστασή τους. 
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια  τοποθέτηση και σύνδεση :  
1. Βαλβίδες διακοπής (διακόπτες) ορειχάλκινοι, διαμέτρων Φ ½ και 3/4 ins και κρουνοί 
ορειχάλκινοι διαμέτρου Φ ½ ρυθμιστικοί ή εκκενώσεων δικτύων σωληνώσεων με τα 
μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
2. Τρείς καταιωνιστήρες ( δύο λάντζας και ενός νεροχύτη ), αυτόματους, θερμομεικτικούς, με 
ντουζιέρα και βρύση, για τοποθέτηση στον τοίχο, με δύο παροχές νερού, κατάλληλους για 
πλύσιμο σκευών  και φρούτων-λαχανικών αντίστοιχα, και λοιπά υλικά και μικροϋλικά και 
εργασία τοποθετήσεως και συνδέσεως. 
3. Παροχή κρύου νερού με βρύση Φ ½ για το πλύσιμο των χώρων του μαγειρείου. 
4. Μετασκευή υπάρχουσας παροχής, ζεστού-κρύου νερού, σε νιπτήρα WC ώστε να 
λειτουργεί με ποδοκίνητη βαλβίδα. Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση βαλβίδας κ.λπ 
υλικών. 
   Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται : 
- Η αποξήλωση υφισταμένων υδραυλικών εγκαταστάσεων, ή μετεγκατάστασή τους, ύστερα 
από συνεννόηση με τον επιβλέποντα. 
- Η εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση των σωληνώσεων , όπου απαιτείται, και η πλήρης 
αποκατάσταση της εκσκαφής. 
     Επίσης στο άρθρο περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν, 
καθώς και η εργασία κατασκευής της εγκατάστασης. 
  Η εγκατάσταση θα κατασκευασθεί σύμφωνα με το σχέδιο και σε συνεννόηση με τον 
επιβλέποντα και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία ύστερα από τις απαραίτητες δοκιμές 
πίεσης και στεγανότητας. 
 
4.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ΔΕΗ 
Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ, υλικά και εργασία και καταβολή στη ΔΕΗ της σχετικής δαπάνης 
συνδέσεως για αύξηση ισχύος από την υπάρχουσα παροχή Νο 4, σε παροχή Νο 5, 
αναγόμενα σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της ΔΕΗ. 
Ο ανάδοχος του έργου θα εξοφλήσει το τιμολόγιο της ΔΕΗ για την σύνδεση και θα πληρωθεί 
το ακριβές ποσό που θα φέρει το τιμολόγιο και όχι το ανώτερο ποσό που αποτυπώνεται στο 
παρόν άρθρο. 
 

     E.   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 1. Με το παρόν τιμολογούνται οι οικοδομικές εργασίες που απαιτείται να εκτελεστούν για τη 
λειτουργία μαγειρείων  στο κτίριο του Β’ ΚΑΠΗ. Αναλυτικότερα  οι προς εκτέλεση εργασίες 
είναι : α) Καθαίρεση σοβατεπιών συνολικού μήκους 20,00 περίπου μέτρων,  
β) Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων από κεραμικά πλακίδια επιφανείας 5,20 τ.μ. περίπου,  
γ) Κλείσιμο ανοίγματος με κατασκευή χωρίσματος συνολικού πάχους 10,00 cm από 
γυψοσανίδες κοινές ή άνθυγρες επί σκελετού αποτελούμενου από ορθοστάτες και 
στρωτήρες ανοικτού τύπου διατομών γαλβανισμένης λαμαρίνας 0,6 mm, συνολικού πλάτους 
σκελετού 75mm, με αμφίπλευρη τοποθέτηση μονής γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm έκαστη 
και ηχομόνωση εσωτερικά από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50mm  
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δ) Επένδυση των περιμετρικών τοίχων έως το ύψος των ανοιγμάτων (2,15 μ.) με κεραμικά 
πλακίδια εφυαλωμένα, λευκά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", με αρμούς 1 έως 2 mm, με 
κόλλα πλακιδίων, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, 
ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών 
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, 
διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. Η παραπάνω εργασία θα εκτελεστεί αφού προηγηθεί 
αποκατάσταση της τελικής επιφανείας του προς επένδυση τοίχου, αφαίρεση των ανωμαλιών, 
καθαρισμός, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και αστάρωμα με κατάλληλο βελτιωτικό αστάρι 
πρόσφυσης  συνθετικών ρητινών, με χαλαζιακή άμμο. 
ε) Χρωματισμοί σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στην επιφάνεια του χωρίσματος από 
γυψοσανίδα που θα κατασκευαστεί και δεν θα επενδυθεί με πλακάκια, αφού προηγηθεί  
προετοιμασία της επιφάνειας, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, 
και αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας.  
στ) Επαναχρωματισμός  σε δύο στρώσεις, με πλαστικό χρώμα, στην επιφάνεια των 
περιμετρικών τοίχων που θα απομείνουν μετά την επένδυση με πλακάκια 
ζ) Τροποποίηση του υφιστάμενου κιγκλιδώματος στον προς βορρά υπαίθριο χώρο με την 
αποκοπή τμήματος αυτού για τη διαμόρφωση ανοίγματος, στήριξη του εναπομείναντος 
τμήματος κιγκλιδώματος με κατάλληλο ορθοστάτη, αντιδιαβρωτική προστασία και 
ελαιοχρωματισμός σε δύο στρώσεις στα σημεία που θα απαιτηθεί. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των 
παραπάνω εργασιών καθώς και η συσσώρευση και απομάκρυνση όλων των προϊόντων 
καθαίρεσης. 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

   
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛ. 

ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧANIΚΟΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ   
 
Ι.  Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των 
παιδικών σταθμών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή). 

 
ΙΙ.  Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 33/2017 μελέτη του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 67.096,40 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της οποίας η Τεχνική Έκθεση και Τεχνική 
Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού καταχωρούνται  στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής. 

 
IΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων  της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σταμάτης Μπεχράκης       1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Γυφτέας Ηλίας  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος 

  5. Μπασακίδης Νικόλαος 

  6. Μπουζιάνης Παύλος  

  7. Φάβας Γεώργιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Μαΐου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 



                                  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ ΚΑΠΗ για τις 
ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας ». 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών 
σταθμών του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού  67.096,40 ευρώ με ΦΠΑ.»  

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

γ)  την υπ’ αριθ. 197 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και διατέθηκε η πίστωση.  

                                                              καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας. 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Οδός: ΑΘΗΝΩΝ 99  

Ταχ.Κωδ.:24134 

Τηλ : 2721360886 

Ιστοσελίδα: www.kalamata.gr 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, οδός Αθηνών 99, 
γραφείο 215, ώρα  9.30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η με αρ. πρωτ……………..περίληψη διακήρυξης της  σύμβασης, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης 
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 
158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 
3698/16.11.2016). 

δ) οι τεχνικές προδιαγραφές  της προμήθειας  

ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν τα  έγγραφα του διαγωνισμού από την 
ιστοσελίδα του Δήμου στο site www.kalamata.gr και πληροφορίες στο γραφείο του 
τμήματος Η/Μ Έργων & Εγκ/σεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
στην οδό Αθηνών 99, 20ς όροφος, γρ. 215, τηλ.27213-60886, fax 27213-60708, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 



Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο 
Β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας , 
προϋπολογισμού  67.096,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως 
περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της υπ΄αριθμ. 33 / 2017 μελέτης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών   που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης 

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν 
πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο 
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.    

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 67.096,40 Ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 5 : Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση  βαρύνει τον κωδικό 15.7131.02 του προϋπολογισμού του 
Δήμου (υπ’ αριθ.123/2017 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη 
διάθεση της πίστωσης). 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο 

4. Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την 
έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων από τον προμηθευτή και τη βεβαίωση για την καλή 
εκτέλεση των υπηρεσιών από την  αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

H αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο της προμήθειας. 

 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος 
διενέργειας του διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό 
ορίζεται η  01 - 06 – 2017, ημέρα Πέμπτη, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10,00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή απεργίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται 
την  επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η μετάθεση αυτή κοινοποιείται εγγράφως τουλάχιστον σε 
όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στην  
ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε 
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς 
την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου. Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την 



προηγούμενη από την ημερομηνία του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της 
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου 
των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 
τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ………….. 

για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β ΚΑΠΗ για τις 
ανάγκες των παιδικών σταθμών 

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Καλαμάτας 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  

την  01 - 06 - 2017 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 9.  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου της παρ. 2. 

4. 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 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν 
από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

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

 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να 
περιέχει τα ακόλουθα: 



α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 14 της παρούσας 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια 
Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι παραπάνω 
δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται ως εξής:  

Για ανώνυμες εταιρείες – συναιτερισμούς αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός 
της ταυτότητας του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας – 
συνεταιρισμού, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, 
και όπου θα ορίζεται  εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει 
την προσφορά, είναι ο καταθέτων αυτή. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι 
ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους 
(υποβάλλοντας καταστατικό)  ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.   

Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως 
ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφική πράξη (πληρεξούσιο).  

Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, 
προσκομίζονται τα δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή 
Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.), τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή 
λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν: 

Ο  Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών 
επιτηδευματία από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από 
τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

Επίσης αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή 
δικαστική αρχή με το τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο 
διαγωνισμό εταιρείας. 

3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει, επί ποινής αποκλεισμού, τα εξής: 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση α) των όρων της μελέτης - τεχνικής 
περιγραφής και τις  αποδέχεται ανεπιφύλακτα και β) των τοπικών συνθηκών και ότι 
αναλαμβάνει να παραδώσει σύμφωνα με την παρούσα τα είδη. 

Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της 
παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.  

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού  

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα αναλάβει με δικές του δαπάνες και κατάλληλο τεχνικό 
προσωπικό να εκπαιδεύσει το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό (επιθυμητός αριθμός 
ατόμων 3 – (τρία) -  και επιθυμητή διάρκεια εκπαίδευσης  5 ( πέντε)  - εργάσιμες 
ημέρες ) του φορέα στην κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν τα 
μηχανήματα, σε θέματα χειρισμού των μηχανημάτων που προσφέρει.  

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα παραδώσει στην Υπηρεσία όλα τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά των μηχανημάτων για την άδεια λειτουργίας του μαγειρείου, θα 
προσκομίσει λεπτομερή σχέδια χωροταξικής διάταξης των συσκευών και 



λεπτομερή σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων και γενικά θα συνεργαστεί με την υπηρεσία  
τόσο κατά την διάρκεια της  κατασκευής,  αδειοδότησης  όσο και της δοκιμαστικής   
λειτουργίας της εγκατάστασης .  

• Θα καταθέσει Πιστοποιητικό ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού, των 
κατασκευαστών (κατ’ ελάχιστον)  των υπό προμήθεια ειδών. 

Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να 
παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική 
σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση. Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα 
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη. Πιστοποιητικά 
ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτα. 

•  θα δηλώνεται με σαφήνεια ο κατασκευαστής-παραγωγός, η χώρα προέλευσης, το 
εργοστάσιο κατασκευής των υλικών που προσφέρουν, η χώρα συσκευασίας, η 
εμπορική ονομασία του προϊόντος, το είδος, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου 
(αντιπροσώπου) για την κυκλοφορία και διάθεση του προϊόντος στην Ελλάδα. Όλα 
τα είδη του εξοπλισμού θα είναι ευρωπαϊκής κατασκευής και προελεύσεως.  

• Θα κατατεθεί επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας,  να 
φέρει το γνήσιο prospectus  στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα  , το οποίο θα 
περιέχει την περιγραφή των ΤΕΧΝΙΚΩΝ χαρακτηριστικών του προϊόντος. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται με σαφήνεια ο χρόνος 
εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού μη δυνάμενος όμως 
να είναι μικρότερος των 18 ( δεκαοκτώ) μηνών .  

• Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και θα 
συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας.   

• Να δηλωθεί υποχρεωτικά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των 
απαιτουμένων ανταλλακτικών, για μία δεκαετία τουλάχιστον. Επίσης να δηλωθούν 
τα εξουσιοδοτημένα σημεία επισκευής του προμηθευτή στην ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου. Να δηλωθεί ο χρόνος  διάθεσης των ανταλλακτικών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του που δεν θα ξεπερνά τις 48 ώρες. 

4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς, τοποθετούνται στο χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή της προμήθειας  δίνεται στο σύνολο της, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 
Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον 
Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της 
παρούσας. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης 
δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 



προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο 
και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο 
φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση 
μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για 
να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς 
δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση 
της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση 
διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 
του Ν.4412/2016. 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται  από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 
και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 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. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 
προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την 
αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους 
απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

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

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 
υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα 
δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 



Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να 
τα συμπληρώσει εντός 2 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ή 

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

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13  
της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις 
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
πρoστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 της παρούσας μετά από 
σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής των άρθρων 12,και 13 κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 12 : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οικονομικοί φορείς, που αποδεδειγμένα 
λειτουργούν νόμιμα και οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι στην Ελλάδα αντιπρόσωποι των 
οίκων του εξωτερικού: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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



γ) σε 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 συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της 
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού   

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών    φορέων ) 
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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



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

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο 
προσφέρων, 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. 

3. Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
προσφέρων 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 υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται 
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 
περιπτώσεις των παραγράφων 1 και2. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 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. 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, με τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 

6. 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. 

7. Οικονομικός φορέας που του 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 δημοσίων (διαγωνισμό). 

 

Άρθρο 14: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 



ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  

 Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης 
παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Άρθρο 15: Δικαιολογητικά1 (Αποδεικτικά μέσα)  

1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν 
στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 7.  

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος 
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των 
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

                                                
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 
διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή 
των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), 
για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής  επικυρωμένων 
αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων 
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι 
νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 
αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 
διαγωνιζόμενους. 



γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών 
πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 
ημερομηνίας του άρθρου 7. 

δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων της διακήρυξης  πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα 
μέλη της ένωσης.  

ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 
(Δικαιολογητικά κατακύρωσης) 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού 
μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 
άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 13. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 
ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον 
οικονομικό φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και 
αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και 
των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε 
αυτήν. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το 
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, Διευκρινήσεις: oι ομόρρυθμες 
και ετερόρρυθμες εταιρείες, Ι.Κ.Ε. (Ο. Ε. και Ε. Ε., Ι.Κ.Ε) θα προσκομίσουν 
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα 
μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα 
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό και για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με 
πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, 
θεωρημένη με τις τυχόν τροποποιήσεις της μέχρι και τον προηγούμενο μήνα της ως άνω 
ειδοποίησης, από την Επιθεώρηση Εργασίας συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση για 
τους ασφαλιστικούς φορείς πού υπάγεται κάθε απασχολούμενος, επί ποινή 
αποκλεισμού.  

γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους, 
με το οποίο βεβαιώνει το ειδικό επάγγελμα αυτών καθώς και την άσκησή του κατά το 
έτος διενέργειας του διαγωνισμού. 



Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 

Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 4 μηνών, από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. 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 καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 

Οι εγγυητικές επιστολές 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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

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. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.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. 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

4. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 18: Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία 
αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται 
με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, 
χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε 
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της 
ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα2, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.3, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε 
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

                                                
2 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της 
σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε 
με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.   
3 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   



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 
36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

4  Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 
αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 20: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 
τεύχος Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- 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». 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές 
αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 
θεσμικού πλαισίου της 

 

Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης), αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
και στην ιστοσελίδα του (www.kalamata.gr ). 

 

Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, 
η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Η τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αρμόδια υπηρεσία παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 



πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 
αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 24: Τροποποίηση της σύμβασης 

Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 132 του 4412/2016 
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στο 
ανωτέρω άρθρο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 201 του 4412/2016 η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου (132) 
γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρθρο 25: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας  

Η εκτέλεση της προμήθειας  ισχύει από την υπογραφή του συμφωνητικού και για  εξήντα 
(60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας 
προμήθειας 

 

Άρθρο 26: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. 

 

Άρθρο 27 : Διάφορες ρυθμίσεις 

Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης υπηρεσίας και η δέσμευση της σχετικής 
πίστωσης, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 123/2017 Απόφαση  της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 

 Συνημμένα ΤΕΥΔ 

 
























