
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 1, 1ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 412 22
Πληροφορίες για τη Διαδικασία της Σύμβασης: 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΥΛΗ, τηλ.: 2413500329
Πληροφορίες  για  την  Τεχνική  Περιγραφή:  Ε.  Ζιώγα,  Σ.
ΚΟΚΚΑΛΗ τηλ: 2410680204
Fax: 2410250372
E-Mail: prom@larissa.gov.gr

 

Λάρισα 15/04/2021

Αρ. Πρωτ:17000   

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Κ.Α.:

CPV:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Δ.Α.Π. Α.μ.Ε.Α.

«Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Κωδικός ΣΑ: ΕΠ0061
Ενάριθμος 2019ΕΠ00610033

60.6611.08200, 60.6631.08200, 
60.7133.08200, 60.7133.08201, 
60.7133.08202, 60.7133.08203, 

 60.7134.08200, 60.7135.08200, 
 60.7135.08201, 60.7135.08202
39151000-5, 39221000-7, 31680000-6, 
39512000-4 19200000-8, 33141620-2, 
31682210-5, 30000000-9, 30236000-2, 
37524100-8, 22000000-0, 39162110-9, 
33190000-8 

Διακήρυξη Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ”

Προϋπολογισμός: 32.784,30€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
26.438,95€ (χωρίς ΦΠΑ)

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 
όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016

mailto:prom@larissa-dimos.gr




1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Συνοπτικά στοιχεία

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 117 Ν.4412/2016

Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 – 41222 – ΛΑΡΙΣΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  17/05/ 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ

ΚΩΔΚΟΣ CPV 39151000-5 (Διάφορα Έπιπλα)
39221000-7 (Εξοπλισμός Μαγειρείου)
31680000-6 (Προμήθεια Ηλεκτρικών Ειδών)
39512000-4 (Κλινοσκεπάσματα)
19200000-8 (Υφάσματα και Συναφή Είδη)
33141620-2 (Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού)
31682210-5 (Προμήθεια όργανα και εξοπλισμός 
ελέγχου)
30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και 
υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός 
από έπιπλα και πακέτα λογισμικών)
30236000-2 (Ποικίλος εξοπλισμός Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών)
37524100-8 (Εκπαιδευτικά Παιχνίδια)
22000000-0 (Έντυπο υλικό και συναφή 
προϊόντα)
39162110-9 (Διδακτικό υλικό)
33190000-8 (Διάφορες ιατρικές συσκευές και 
προϊόντα)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 32.784,30€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.larissa-dimos.gr 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γ.ΝΙΚΟΥΛΗ –  ΤΗΛ.: 2413500329
Ε. ΖΙΩΓΑ, Σ. ΚΟΚΚΑΛΗ ΤΗΛ: 2410680204

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ prom@larissa-dimos.gov.gr
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117
του Ν. 4412/2016. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ30 (Πράξη “Εξοπλισμός Κ.Δ.Α.Π..Α.μΕ.Α.) στον Άξονα Προτεραιότητας
“Υποδομές  στήριξης  και  ανάπτυξης  ανθρώπινου  δυναμικού”  του  Ε.Π.  “Περιφερειακό  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”, με συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, κωδικός ΣΑ: ΕΠ0061)
Η δαπάνη της εν λόγω σύμβασης βαρύνει τους Κ.Α. : 
60.6611.08200 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ(ΚΔΑΠ), 
60.6631.08200 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΚΔΑΠ), 
60.7133.08200 - ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ(ΚΔΑΠ), 
60.7133.08201 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ) (ΚΔΑΠ), 
60.7133.08202 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΔΑΠ), 
60.7133.08203 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΔΑΠ),  
60.7134.08200 - Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ(ΚΔΑΠ), 
60.7135.08200 - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΔΑΠ), 
60.7135.08201 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΔΑΠ), 
60.7135.08202 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΔΑΠ) του προϋπολογισμού του 
Δήμου Λαρισαίων.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού (βιβλίων, υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό,
έπιπλα, οικιακό εξοπλισμό, ηλεκτρικά είδη, θεραπευτικό εξοπλισμό, υπολογιστές, λοιπό εξοπλισμό, ιατρικό
εξοπλισμό, όργανα και εξοπλισμό ελέγχου) για τα Κ.Δ.ΑΠ. Α.μεΑ. του Δήμου
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :  
39151000-5 (Διάφορα Έπιπλα)
39221000-7 (Εξοπλισμός Μαγειρείου)
31680000-6 (Προμήθεια Ηλεκτρικών Ειδών)
39512000-4 (Κλινοσκεπάσματα)
19200000-8 (Υφάσματα και Συναφή Είδη)
33141620-2 (Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού)
31682210-5 (Προμήθεια όργανα και εξοπλισμός ελέγχου)
30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και 
πακέτα λογισμικών)
30236000-2 (Ποικίλος εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)
37524100-8 (Εκπαιδευτικά Παιχνίδια)
22000000-0 (Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα)
39162110-9 (Διδακτικό υλικό)
33190000-8 (Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα).
Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 32.784,30€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ  προϋπολογισμός χωρίς  ΦΠΑ 26.438,95€   ΦΠΑ 24% : 6.345,35€. 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι εννιά τμήματα:

ΤΜΗΜΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
(€)

ΦΠΑ  24% (€) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ

Τμήμα 1
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ

2.006,46 481,55 2.488,01
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Τμήμα 2
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

288,70 69,29 357,99

Τμήμα 3
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

6.765,97 1.623,83 8.389,80

Τμήμα 4
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.173,25 281,58 1.454,83

Τμήμα 5
ΛΟΙΠΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  &
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

7.494,17 1.798,60 9.292,77

Τμήμα 6
ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.888,70 453,29 2.341,99

Τμήμα 7
Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

3.687,91 885,10 4.573,01

Τμήμα 8
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ –  ΒΙΒΛΙΑ  &  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.435,47 584,51 3.019,98

Τμήμα 9
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

698,32 167,60 865,92

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 26.438,95 6.345,35 32.784,30

Προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα για ένα, για δύο ή περισσότερα, καθώς και για όλα τα τμήματα.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως δώδεκα μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο “Παράρτημα Ι
–  Αναλυτική  Περιγραφή  του  Φυσικού  και  Οικονομικού  Αντικειμένου  της  Σύμβασης”  της  παρούσας
διακήρυξης. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας  από οικονομική  άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα. 

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 ιδίως:

 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 του  Ν.  4314/2014  (Α΄265)  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
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»
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 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α  226)  «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης  και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,1

 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.  3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –

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

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 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”
 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»

 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.

 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 4782/2021

Επιπλέον:
 Της  υπ’  αριθ.  42/2021  (ΑΔΑ:63Υ4ΩΛΞ-ΛΗΛ)  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  θέμα

“Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Ν.4412/2016” για το έτος 2021.
 Της υπ’ αριθ. 3011/2020 απόφασης Δημάρχου Λαρισαίων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 Της  υπ’  αριθ.  3012/2020  απόφασης  Δημάρχου  Λαρισαίων  περί  ανάθεσης  καθηκόντων  σε

δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας του Δήμου Λαρισαίων.
 Την με αρ.  3327/2019 (ΑΔΑ 6ΔΠ87ΛΡ-ΖΟΖ) απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα:

“Ένταξη  της  Πράξης  ‘Εξοπλισμός  Κ.Δ.Α.Π.  Α.μ.Ε.Α’  με  Κωδικό  ΟΠΣ 5029823  στο  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ‘Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”

 του  υπ’  αριθ.  485/2020  εγγράφου  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Πολιτικής  &  Πρόνοιας  και  των
συνημμένων του (Τεχνικές προδιαγραφές και Προϋπολογισμός)

 του υπ’  αριθ.  4952/2021 εγγράφου της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Πολιτικής &  Πρόνοιας και  των
συνημμένων του (Τεχνικές προδιαγραφές και Προϋπολογισμός)

 Την   υπ’  αριθ.  69  /2021  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  θέμα  “  Επανέγκριση  τεχνικών
προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ “

 Tου  υπ.  αριθμ.  Πρωτ.     23373/  2018    πρωτογενούς   αιτήματος  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής
Πολιτικής & Πρόνοιας το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:20REQ007516860

 Tων υπ’ αριθμ. 744/2021 (ΑΔΑ:Ω8ΖΠΩΛΞ-ΛΔΡ), 745/2021(ΑΔΑ:ΨΖΘ9ΩΛΞ-ΤΛΛ), 746/2021 
(ΑΔΑ:6Ν3ΛΩΛΞ-ΓΨΜ) , 747/2021 (ΑΔΑ: 9ΓΔΣΩΛΞ-6Α2), 748/2021 (ΑΔΑ: Ψ0Δ1ΩΛΞ-ΦΘΩ), 749/2021
(ΑΔΑ: ΩΖΣΙΩΛΞ-ΡΧΝ), 750/2021 (ΑΔΑ: ΨΖΤΕΩΛΞ-Κ52), 751/2021 (ΑΔΑ: 99Ψ2ΩΛΞ-ΓΩΨ), 752/2021 
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(ΑΔΑ: ΨΑΘΤΩΛΞ-Υ3Ξ),  753/2021 (ΑΔΑ: 94Α1ΩΛΞ-9ΣΝ) Αποφάσεων Δημάρχου για το οικονομικό 
έτος 2021 με τις οποίες διατέθηκε η πίστωση συνολικού ποσού 32.784,30€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος των Κ.Α.:  60.7133.08200 (ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ (ΚΔΑΠ)), 
60.7133.08201 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΔΑΠ) ), 60.7133.08202 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΔΑΠ) ), 60.7135.08200 (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΔΑΠ) ), 60.7135.08201 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΔΑΠ) ), 60.7135.08202 ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΔΑΠ) ), 60.7134.08200 (Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (ΚΔΑΠ) ), 60.6611.08200 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ), 60.7133.08203 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΔΑΠ) ), 60.6631.08200 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΔΑΠ) ), αντίστοιχα,   του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

 Της  με  αριμ.  Πρωτ.  1210/31-03-2021  έγκρισης  της  Προδιακηρυκτικής   διαδικασίας  από  την
Διαχειριστική Αρχή.

 Tης υπ’ αριθμ.     230  /2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “Έγκριση διενέργειας,
καθορισμός  του  τρόπου εκτέλεσης  και  έγκριση  των  όρων  Διακήρυξης  και  των  Παραρτημάτων
αυτής για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΔΑΠ ΑμΕΑ”

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  προσφορών  είναι  η   14/5/2021,   ημέρα  Παρασκευή  και
ώρα  :14:00
Οι προσφορές κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1 - Τ.Κ. 41222,
με  την  ένδειξη  «να μην  ανοιχθεί  από  το  Πρωτόκολλο  αλλά μόνο  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού».  Οι
προσφορές  δύναται  να αποστέλλονται  ταχυδρομικά αρκεί  να διασφαλιστεί  ότι  θα βρίσκονται  στο Γενικό
Πρωτόκολλο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λαρισαίων, στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου στον 3ο όροφο, οδός Ίωνος Δραγούμη 1, την  17/5/2021, ώρα  10:00 . Κατά την αποσφράγιση
των προσφορών δικαιούται να παρίσταται ο συμμετέχων ή ένας εκπρόσωπος του κάθε συμμετέχοντα, ο
οποίος  θα  πρέπει  να  έχει  μαζί  του  τα  κατά  περίπτωση  έγγραφα  που  αποδεικνύουν  τη   νόμιμη
εκπροσώπηση του συμμετέχοντα. Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω
αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 2. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο
Η 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  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) :   www  .  larissa  -  dimos  .  gr   
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο/ους αναλογικά. 

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

2 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
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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 τους3 
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.

3 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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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 σύναψης4  είναι τα ακόλουθα:
 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
 οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
μέσω της ιστοσελίδας  www  .  larissa  -  dimos  .  gr   

2.1.3 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984
(Α΄188)5.
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. 6. 

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.7 

4Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 
του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της 
προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της
σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των 
πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια 
αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και 
εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που 
παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης 
μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές 
προδιαγραφές
5 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 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.
6 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
7 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43 του ν. 
4605/2019.
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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 γλώσσα8.

2.1.4 Εγγυήσεις9

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου  4.1.  εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά  ιδρύματα  ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4364/ 2016 (Α'13)» 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.
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  του
διαγωνισμού10, 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.  Η
αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1.  Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
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.11

8 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
9 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
10 Άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
11

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι
A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
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2.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή12 για την υποβολή προσφοράς13.
3.   Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.14

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού15 

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:
2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους16 :  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

υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 
τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

12

Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
13

Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται 
από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 
4412/2016)

14

Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
15 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
16 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.6 και 7 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και 
από την παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017. 
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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 Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-
κού 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 καθορι-
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.2.2.
Όταν υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας, συγκεκριμένα
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 τους17. ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 18

17 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 

18      Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
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2.2.2.3. 
Αποκλείεται19 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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  λειτουργίας20,  (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, 
(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 23 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 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
2.2.2.4.
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
2.2.2.5.
Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις  που αναφέρονται  στις παραγράφους
2.2.2.1 , 2.2.2.2. γ)21 και 2.2.2.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
19 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν 
από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση 
σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. 
αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. 
λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, καθώς 
και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

20 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

21 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
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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 22.
2.2.2.6.
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. 4412/201623.
2.2.2.7.
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.

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 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.

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται από την παρούσα

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Δεν απαιτείται από την παρούσα

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρσης

Δεν απαιτείται από την παρούσα

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.3,
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το

22 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017.  
23 Πρβλ. απόφαση υπ’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη  αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί
η επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.
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προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986.
Το ΤΕΥΔ24 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 ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών25

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο  υπογράφεται,  το  οποίο  είναι  δυνατό  να  φέρει μόνο  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο υποβολής  της  προσφοράς  ή  το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.26 

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

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και  οι  όροι  και προϋποθέσεις  συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, 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. 4412/201627. 
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 ισχύουν28.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

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

24 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια 
αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις 

25 Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη )
26 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
27 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
28 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

14

http://www.hsppa.gr/
http://www.eaadhsy.gr/




 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών29.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

Β.  Ο  προσωρινός  ανάδοχος,  κατόπιν  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  από  την  αναθέτουσα  αρχή
υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά30:
α) για  την  παράγραφο  2.2.2.1  απόσπασμα του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού  μητρώου ή,
ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του31. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο, ήτοι:
Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

 Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.,

 τους νόμιμους εκπροσώπους του σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου
 όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι συνεταιρισμός

β) (i) για την παράγραφο 2.2.2.2 Πιστοποιητικό ) για την παράγραφο 2.2.2.2 Πιστοποιητικό  της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  ΟΛΕΣ  τις εισφορές  σε
ασφαλιστικά ταμεία (κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση  του
συμμετέχοντος,  συμπεριλαμβανομένων  των  εργοδοτών  που  είναι  ασφαλισμένοι  σε  διαφορετικούς
οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  και  όχι  μόνο  τους  ασφαλισμένους  στο  Ίδρυμα  Κοινωνικών
29 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη  του ν. 4605/2019.
30 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

31 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση 
αδ’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη  του ν. 4605/2019.

15





Ασφαλίσεων  (Ι.Κ.Α.).  Σε  κάθε  περίπτωση,  ο  οργανισμός  κοινωνικής  ασφάλισης  στον  οποίο  είναι
ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,  θα προκύπτει  κατά κανόνα
από το καταστατικό και από σχετική κατάσταση – κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα - η οποία θα
έχει συνταχθεί με ευθύνη του. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία
(το  νομικό  πρόσωπο)  και  τα  φυσικά πρόσωπα που  τη  διοικούν  ή  την  εκπροσωπούν  εάν αυτά έχουν
εργασιακή σχέση με την εταιρεία
(i) για την παράγραφο 2.2.2.2 Πιστοποιητικό i) για την παράγραφο 2.2.2.2 Πιστοποιητικό )  για  τις  παραγράφους  2.2.2.2  και  2.2.2.3  περίπτωση  β΄  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του
και το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2.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 Εσόδων32

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.3, 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  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.3.
για τις λοιπές περιπτώσεις της  παραγράφου 2.2.2.3 υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού  του  κράτους  –  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  εγκατάστασής  του  ότι  δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.2.2γ  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 του33 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 πιστοποιητικού34

32 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
33Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη  του ν. 
4605/2019.
34 Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη  του ν. 4605/2019. 
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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  2.2.2.1  και  2.2.2.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου  2.2.2.4,  τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. 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 2.2.2.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε)  για  την παράγραφο 2.2.2.7.  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  2.2.3.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή εμπορικού οργανισμού της  χώρας  καταγωγής  ή  της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης.35Οι
εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  οικείο
επαγγελματικό μητρώο.

Β.3.  Για  την απόδειξη της νόμιμης  σύστασης και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,  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. 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.4. 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.

35 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, 
κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα 
σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

Κριτήριο  ανάθεσης36 της  Σύμβασης37 είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη και τα παραρτήματά
της, για  όλα τα  περιγραφόμενα προς προμήθεια είδη  ανά  τμήμα. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής38.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 με κατάθεσή τους
στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής  (Ίωνος  Δραγούμη  1,  41222,  Λάρισα).  Σε  περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής  που  διεξάγει  τον  διαγωνισμό,  το  αργότερο  μέχρι  την
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 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.

2.4.2.2.
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα σε  σφραγισμένο φάκελο  (κυρίως  φάκελος),  στον  οποίο  πρέπει  να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού

Προσφορά
του …..  (αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία , καθώς και τα απαραίτητα

στοιχεία επικοινωνίας  (ταχ. δ/νση, αριθμό τηλεφώνου, fax,  emai) για την παράγραφο 2.2.2.2 Πιστοποιητικό l))
για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ»

με αναθέτουσα αρχή  τον  ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την  

με την ένδειξη  ‘Να μην ανοιχτεί από το πρωτόκολλο’
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΜ. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΗΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

36Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν
οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-
ΜΙΦ) 
37Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
38Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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2.4.2.3.  Ο  κυρίως  φάκελος  της  προσφοράς  συνοδεύεται  από  αίτηση  υποβολής  προσφοράς   στο
διαγωνισμό,  η  οποία  αναγράφει  το  διαγωνισμό  τον  οποίο  αφορά,  τα  στοιχεία  ταυτότητας  του
προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης),  δηλαδή επωνυμία (ή  ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου),
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ). 
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.4.3 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του
άρθρου 2.4.2.2..
2.4.2.4.   Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  με  οποιοδήποτε  τρόπο  πριν  από  την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  του  άρθρου  1.5  της  παρούσας,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και  ακριβή ώρα  που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..

2.4.2.6.  Οι προσφορές υπογράφονται  και  μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή,  σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. 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.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν39:α)  Tο  τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.),  όπως  προβλέπεται  στην
παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/201640, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης.
Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΤΕΥΔ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς  αναφερόμενα  στο  ως  άνω
Παράρτημα.

39 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016
40Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις 
κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www  .  eaadhsy  .  gr   
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν41.

2.4.5 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
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η  τιμή  του  προς  προμήθεια  υλικού  για  κάθε  τμήμα  δίνεται  σε  ευρώ  ανά  μονάδα/  είδος,  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία, σύμφωνα με το έντυπο υποβολής προσφοράς
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης42.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 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών43  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 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,  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  ,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω  ανώτατου  ορίου  παράτασης  της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών44

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 φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής,  2.4.4 (Περιεχόμενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης
και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών)  ,  2.4.6.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,45 β) η
οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή

41Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
42Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
43Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
44Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
45Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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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 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. 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.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

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 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 και
σφραγίζονται  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, 4647 
Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  ένσταση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  127  του  Ν.4412/2016.Εάν  οι
προσφορές φαίνονται  ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης,  η αναθέτουσα
αρχή48 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην

46 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019
47Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με 
εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, 
εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 του άρθρου 100, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)   
48Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016

22





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 ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  Η κλήρωση γίνεται  ενώπιον της
Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες
προσφορές49. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης50 - Δικαιολογητικά κατακύρωσης
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 δέκα (10)
ημερών 51 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης52 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. 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 - 2.2.6  αυτής. 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 δικαιολογητικών53.
Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται  στην  Επιτροπή
Διαγωνισμού.
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 αρχές54 

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.55

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά56 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 

49Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
50Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017
51Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019   
52Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
53Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019., 
54Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη  του ν. 4605/2019.
55Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. 
β’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη  του ν. 4605/2019.
56 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη  του ν. 4605/2019.
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.7
(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.,  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 κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του57. 
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 ανωτέρω58 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  απόρριψη  της  προσφοράς  του  προσωρινού  αναδόχου.  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  σε  κάθε  προσφέροντα  που  δεν  έχει
αποκλειστεί  οριστικά59,  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  όπως  με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
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 εξής60:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η
έκδοση  απόφασης  επί  αυτής  ή  η  πάροδος  άπρακτης  της  προθεσμίας  του  πρώτου  εδαφίου  της
παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες61 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 η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

57Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
58Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη  του ν. 4605/2019.
59Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη  του ν. 4605/2019.
60 Άρθρο 105 παρ.3 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 26 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την 
παρ.13γ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019
61Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017 και από την 
παρ.20 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

24





 3.4 Ενστάσεις62 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η  ένσταση  υποβάλλεται,  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής 63.  H  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της  ένστασης η οποία μπορεί  να γίνει  και  με ηλεκτρονικά μέσα.  Στην περίπτωση της
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με
τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  127  του  ν.  4412/2016,  το  οποίο  επισυνάπτεται 64.  Το  παράβολο  αυτό
αποτελεί  δημόσιο  έσοδο και   επιστρέφεται  με  πράξη της αναθέτουσας αρχής,  αν  η ένσταση γίνει
δεκτή ή μερικώς δεκτή. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της  σύμβασης.  Κατά τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  ένστασης  δεν  κωλύει  την  πρόοδο της  διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον,  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  εκτέλεσης  και  την  ακύρωση  της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής,
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από
την  ενδικοφανή  αυτή  προσφυγή  δεν  χωρεί  καμία  άλλη  τυχόν  προβλεπόμενη  από  γενική  διάταξη
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το  παράβολο  για  την  άσκηση  της  αίτησης  ακύρωσης  και  της  αίτησης  αναστολής  υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

62 Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
63Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016
64άρθρο 19 Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της
σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ.
της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.4. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 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. 65

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης,  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  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  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

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 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

65Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.66.  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 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μέσα, 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 67 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  68 69    καθώς πρέπει να υπάρχει και έγκριση τροποποίησης
με σύμφωνη γνώμη από  την Διαχειριστική Αρχή. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης70 

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 
β)  ο ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 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.

66Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
67Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
68Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016
69Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και 
εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και 
ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, 
ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των 
ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι 
προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. 
άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016).
70βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

Το  100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  Ο  εν λόγω τρόπος πληρωμής
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος
θα γίνεται  με την  προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και  δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

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 επιβάλλεται71  
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. 4412/201672

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 επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017
τεύχος Β').) 
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  επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος73

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 παράτα-
σης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 Στην περίπτωση αυτή
του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποί-
ες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάρο-
δο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

71Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
72Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 
για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
73Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, 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 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξής 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 υπε-
ρημερίας

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων74  

Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.
 Επί  της  προσφυγής  αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
προβλεπόμενου  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.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

74Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 37 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά του μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, με
ευθύνη,  μέριμνα  και  δαπάνες  του  προμηθευτή  στις  εγκαταστάσεις  του  ΚΔΑΠ  ΑμΕΑ  Ν.  Σμύρνης  (33ο
Δημοτικό Σχολείο, Πλάτωνος 32, )
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. 

Η  παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1675  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208
του ως άνω νόμου. Συγκεκριμένα, η παραλαβή γίνεται από την Επιτροπή Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
&  Πρόνοιας  που  έχει  ορισθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  42/2021  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ
63Υ4ΩΛΞ-ΛΗΛ). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος
και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με
τον/τους  ακόλουθο/ους  τρόπο/ους:  μακροσκοπικός  έλεγχος  και  πρακτική  δοκιμασία.  Ο  ανάδοχος
υποχρεούται να έχει στη διάθεση όλα τα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν από τις προδιαγραφές της ΕΣΥ.
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.

75

Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες” 
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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.

6.2.2.  Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

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.76

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. 

6.4 Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή της τιμής των υπό προμήθεια ειδών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

76

Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995
(Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ

 ΤΜΗΜΑ 1 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ  

Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  συντάχθηκε  για  την  περιγραφή  των  επίπλων  και  σκευών  για  τον
εξοπλισμό του ΚΔΑΠ  Αμεα του Δήμου Λαρισαίων.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με          .
Κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά τα  διάφορα έπιπλα  θα αποτελείται από:

 Καρεκλάκι αυτοκινήτου
 Παρκοκρέβατο
 Ντουλάπα
 Τραπέζι θεραπειών-δεξιοτήτων
 Ραφιέρα

Ο εξοπλισμός  διάφορων επίπλων  παρουσιάζεται επιγραμματικά παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΕΠΙΠΛΩΝ 

CPV 39151000-5 (Διάφορα Έπιπλα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 36 ΚΙΛΑ  ΜΕ 5 ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 1

ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ: Ανοικτό: Μ 126 cm - Π 66 cm -
Υ 73 cm Κλειστό: Μ 75 cm - Π 23 cm - Υ 23 cm Κιλά

9,5

1

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗ Υ2,20x1mx58  ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (10
ΡΑΦΙΑ) 

2

ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ-
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

1

ΡΑΦΙΕΡΑ ΞΥΛΙΝΗ 1,5m x 0,60m 1

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια
διάφορων  επίπλων και σκευών.
Όλες οι  παραπάνω απαιτήσεις  είναι  απαράβατοι(επί  ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του
προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης
τιμής.
Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές 
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Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.
 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

 Κατάλληλο για παιδιά έως 36 κιλά.
 Ζώνη ασφαλείας πρόσδεσης 5 σημείων.
 Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο
 Αποσπώμενη πλάτη για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μεγαλύτερα παιδιά έως 36 κιλών.   

ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ
 Δύο επιπέδων για ύπνο και ξεκούραση και παιχνίδι
 Στρώμα
 Διαστάσεις 
 Ανοικτό Μ 126cm  Π 66cm Υ 73cm
 Κλειστό Μ 75 cm Π 23 cm Υ23 cm 
 Κιλά 9,5

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
 Ντουλάπα μελαμίνης διαστάσεων 2,20 Χ 1,00Χ 0,55 έως 0,60.
 Με πόμολα και κλειδαριά.
 Δέκα (10) ράφια 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
 Ξύλινο με μεταλλική βάση με επένδυση από ξύλο
 Ρυθμιζόμενο ύψος έδρας με μεταλλικό μηχανισμό ανύψωσης. 
 Ύψος έδρας από 0,55 έως 0,80 cm
 Μήκος έδρας 160cm
 Πλάτος 0,80 cm


ΡΑΦΙΕΡΑ
 Υλικό κατασκευής –μελαμίνη 
 Διαστάσεις : 1,50 Χ 0,60 X 0,40
 Με ραφή στη μέση και ένα χώρισμα στη μέση

 ΤΜΗΜΑ 2 – ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Ο εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά τον οικιακό εξοπλισμό  θα αποτελείται από:

 Σκεύη προς εκπαίδευση αυτοεξυπηρέτησης (κουτάλια, πιρούνια, μαχαίρια , ποτήρια)

Ο εξοπλισμός  οικιακού εξοπλισμού   παρουσιάζεται επιγραμματικά  παρακάτω 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CPV 39221000-7 (Εξοπλισμός Μαγειρείου) 
   Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/

ΤΕΜΑΧΙΑ
1 ΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΚΟΥΤΑΛΙΑ, ΜΑΧΑΙΡΙΑ,

ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΤΑΨΙΑ, Κ.Λ.Π.
2 ΣΕΤ
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Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια
οικιακού εξοπλισμού.
Όλες οι  παραπάνω απαιτήσεις  είναι  απαράβατοι(επί  ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του
προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης
τιμής.
Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές 

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

ΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (κουτάλια, πιρούνια κλπ)
  

 Πλαστικά (επαναχρησιμοποιούμενα)-Μεταλλικά αντικολλητικά –Αλουμινίου
2 ΣΕΤ :
Το κάθε σετ  περιλαμβάνει σκεύη καθημερινής χρήσης , κατάλληλα & ασφαλή για μικρά παιδιά & Α.Μ.Ε.Α.
Α) Το κάθε σετ περιλαμβάνει πιάτα τετράγωνα ή στρόγγυλα σε συσκευασία 3 έως 5 τεμαχίων, ποτήρια
πλαστικά,  πιατέλα,  φόρμες  κέικ  αντικολλητικές  12  θέσεων,  μπρίκι,  ταψί,  μπολ  πλαστικά-μελαμίνης
διαφόρων  χρωμάτων,  λεμονοστύφτη,  φαγητοδοχεία,  δίσκος  σερβιρίσματος,  μαχαίρια  –πιρούνια-
κουτάλια, scoop παγωτού, λεκάνη πλαστική , μεμονωμένα τεμάχια ή συσκευασίες σετ τεμαχίων.
Β) Το κάθε σετ περιλαμβάνει σύνολο τεμαχίων  περίπου 40, για την ενασχόληση από 10 έως 20 ατόμων.
Πιστοποίηση CE.

 ΤΜΗΜΑ 3 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε για την περιγραφή του λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες
του ΚΔΑΠ  Αμεα του Δήμου Λαρισαίων.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με          .
Κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο λοιπός εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά τα Ηλεκτρικά Είδη θα αποτελείτε από:
 Τοστιέρες
 Κλιματιστικά
 Ηλεκτρική σκούπα
 Κινητό τηλέφωνο
 Τηλεόραση 48΄΄ -  49΄΄ ιντσών
 Βάση τοίχου για τηλεόραση
 Συσκευή DVD
 Βιντεοκάμερα
 Φωτογραφική μηχανή
 Ακουστικά
 Συσκευή cd
 Τρίποδα

Τα ηλεκτρικά είδη  παρουσιάζονται  επιγραμματικά παρακάτω :
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

CPV 31680000-6 (Προμήθεια Ηλεκτρικών Ειδών )
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/

ΤΕΜΑΧΙΑ
1 ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ ΙΣΧΥΣ έως 2000 WATT 1
2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 24’ INVERTER 4
3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ έως 1500 watt  Κλάση A+ 73 Db φίλτρο Eco 1
4  ΣΚΟΥΠΑ ΞΗΡΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΗΣ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΞΗΡΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΜΕ ΚΑΔΟ 1500 watt Κλάση A+  
1

5 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ SMARTPHONE BLACK -  WHITE 1
6 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 48΄΄ -  49΄΄ ΤΕΜ LED SMART TV 2
7 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ , ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 30 ΚΙΛΑ, ΙΝΤΣΕΣ ΕΩΣ

55’’
1

8 ΣΥΣΚΕΥΗ DVD DVD ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ HDMI & USB 1
9 ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΨΗΛΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ SDXC/SDHC 1

10 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 20,1 MP, FLASH, ΟΠΤΙΚΟ ZOOM,
AUTOFOCUS, ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ 5

11 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ  3
12 ΣΥΣΚΕΥΗ CD ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΟΘΟΝΗ LCD, ΘΥΡΑ USB,

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD, CD-R, CD-RW
1

13 ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ, ΥΨΟΣ 35 - 105 cm 2
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια
των ηλεκτρικών ειδών.
Όλες οι  παραπάνω απαιτήσεις  είναι  απαράβατοι(επί  ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του
προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης
τιμής..
Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές.

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.
ΤΟΣΤΙΕΡΑ

 Η τοστιέρα θα είναι ισχύς >= 750 έως 2000 watt
 Οι πλάκες θα είναι αντικολλητικές και αποσπώμενες  με δυνατότητα  χωρητικότητας δύο (2) έως

τέσσερα  (4)  τόστ  και πολλαπλές  θέσεις ψησίματος.
 Ρυθμιζόμενο θερμοστάτη .

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
 ψύξης –θέρμανσης inverter 

       ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Ενεργειακή κλάση στη ψύξη Α++
 Απόδοση ψύξης 22000 έως 24000
 Ενεργειακή  κλάση στην θέρμανση Α++
 Απόδοση θέρμανσης 2500 έως 30000

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις.
 Ανεμιστήρα έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
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 Ανεμιστήρας έως 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας.
 Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης & απενεργοποίησης 
 Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση  κατανομής θερμοκρασίας .
 Αποσπώμενο και πλενόμενα φίλτρα.
 Έλεγχος γωνίας φυσήματος αέρα από το τηλεχειριστήριο.
 Λειτουργία ψύξη, θέρμανσης , αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, αφύγρανση, turbo.
 Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας στην εσωτερική μονάδα.
 Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από την απενεργοποίηση 

της.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
 Σακούλα Ναι
 Ισχύς από 500 W έως 1500 watt
 Χωρητικότητα Κάδου από 4 lt έως 12 lt
 Μήκος καλωδίου 14,5 m
 Ρύθμιση Ισχύος 
 Ενεργειακή Κλάση A+
 Επανεκπομπή Σκόνης D
 Απόδοση Καθαρισμού σε Χαλί C
 Απόδοση Καθαρισμού σε Σκληρό Δάπεδο C
 Επίπεδα θορύβου έως 73 Db

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ  ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ  
 ΜΕ ΚΑΔΟ ΝΑΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 Ισχύς  έως 1500 watt 
 Χωρητικότητα  ΑΠΟ 4 lt & 4 lt ΕΩΣ 18 LT 
 Απορρόφηση  Στερεών - Υγρών - Γυαλιού
 Πλύση  Χαλιών - Υφασμάτων
 Τύπος Φίλτρου  Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο η lleece . Eco
 Σωλήνας  Τηλεσκοπικός πλαστικός 
 Εξαρτήματα  Ακροφύσιο στεγνής αναρρόφησης, επίπλων, αρμών. Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Eco.
  Επιπλέον  Σακούλα χάρτινη
 Βάρος σε Kg  7.1
 Εγγύηση Προμηθευτή 2 έτη
 Ενεργειακή Κλάση A+  
  Επίπεδα θορύβου έως 78 dB

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 Απλής χρήσης
 Dual SIM
 Οθόνη 2.8"  έως 5 TFT
 Οθόνης 320 x 240 pixels
 Κάμερα εμπρός και πίσω
 Ομιλία τουλάχιστον 20 ώρες
 Αναμονή 3 ημέρες   
 Εγγύηση έως 2 έτη
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   ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 48-49 ΙΝΤΣΩΝ
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 Διαγώνιος 48 "- 49"
 Ευκρίνεια 1080p
 Τύπος Panel LED
 Δέκτης DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
 Συνδεσιμότητα 2xHDMI  USB  WIFI  Component  Video,  Composite  Video,  Digital  Audio  Optical,

Ethernet
 Ήχος
 Δυνατότητες &  Λειτουργίες Miracast / Screen Mirroring, Smart TV, USB Media Player, USB PVR,

WiDi
 Διαστάσεις (χωρίς βάσεις/στηρίγματα)
 Vesa Mount 100 x 100 mm

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
 Τοποθέτηση Επιτοίχια
 Τύπος Βραχίονας, Με Κλίση, Με Περιστροφή
 Vesa Mount 100 x 100, 200 x 200, 75 x 75
 Επιτρεπτά Όρια
 Ελάχιστη Διάσταση Τηλεόρασης 13 "
 Μέγιστη Διάσταση Τηλεόρασης εώς 55 "
 Μέγιστο Φορτίο 30 kg

ΣΥΣΚΕΥΗ DVD
 Μονάδα Αναπαραγωγής Δίσκων Blu-Ray/DVD
 Αποκωδικοποίηση Ήχου Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, LPCM
 Δυνατότητες & Λειτουργίες USB Media Player
 Συνδεσιμότητα HDMI, SCART, USB

ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ
 Οπτικό Zoom 20 και Ψηφιακό Zoom 
 Σταθεροποιητής Εικόνας
 Οθόνη 3” & Viewfinder
 Touchscreen 
 Αισθητήρας
 CMOS
 Ανάλυση Εικόνων 6784 x 3816 pixels
 Ανάλυση Video 4k 3840 x 2160 /60fps pixels
 Format Video MP4 / AVCHD
 Συνδεσιμότητα
 Αποθηκευτικό Μέσο Κάρτα Μνήμης
 Συνδέσεις HDMI, Mic/Line In, USB 2.0, Wi-Fi, Έξοδος Ακουστικών/Ηχείων
 Τύποι κάρτας μνήμης SD/SDHC/SDXC

       ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

 Ανάλυση Megapixel 20,1 MP
 Οπτικό Zoom 5 x
 Ψηφιακό Zoom 4 x
 Σταθεροποίηση Εικόνας Ναι
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 Ενσωματωμένο Flash Ναι
 Οθόνη 
 Μέγεθος Οθόνης 2,7 "
 Τύπος Αισθητήρα CCD
 Επιλογές ISO 80 - 1600, ISO 3200 (available when using Auto mode)
 Autofocus (AF) Ναι
 Τύποι κάρτας μνήμης SD, SDHC, SDXC


     ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ  

 Τύπος ακουστικών: κεφαλής ασύρματο 
 Εύρος απόκρισης 20-20 kHz
 Συμβατότητα με μεγάλη γκάμα συσκευών κινητών.
 Συμβατό με IOS ,Android windows συσκευές. 

 ΣΥΣΚΕΥΗ CD

 Διαστάσεις συσκευής 22*25*13,5
 Λειτουργία ρεύματος και μπαταρίας
 Λειτουργία cd player συμβατό με CD, CD-R, CD-RW
 Ραδιόφωνο  με μνήμες σταθμών 
 Θύρα εισόδου USB για αναπαραγωγή αρχείων Mp3
 Οθόνη LCD
 Προγραμματιζόμενη αναπαραγωγή ως 20 τίτλων σε λειτουργία CD

      ΤΡΙΠΟΔΑΣ

 Τρίποδας αλουμινίου με max ύψος 105cm για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες
 Με κεφαλή 3-κατευθύνσεων (δεξιά- αριστερά, επάνω –κάτω και ύψος)
 Επεκτεινόμενα πόδια 4- επιπέδων και ελαστικά πέλματα για σταθερότητα.
 Μέγιστο ύψος 105 cm
 Ελάχιστο ύψος 34,8 cm
 Υλικό κατασκευής αλουμίνιο
 Μέγιστο βάρος φωτογραφικής μηχανής ή βιντεοκάμερας 1,5 kg

 ΤΜΗΜΑ 4 – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Ο εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά τον λοιπό εξοπλισμό θα αποτελείται από:

 Στόρια
 Κουρτίνες
 Μαξιλάρια
 Κουβέρτες
 Μαξιλάρια δαπέδου.
 Μοκέτες- χαλιά
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CPV 39512000-4 (Κλινοσκεπάσματα)
CPV 19200000-8 (Υφάσματα και Συναφή Είδη)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/
ΤΕΜΑΧΙΑ

1 ΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 98,5cm x 238cm 4
2 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 500cmΦΧ180cmΥ (ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΜΕ

ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ)
3

3 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3
4 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 5 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΛΕΠΤΕΣ ΦΛΙΣ 5
5 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ &

ΦΕΡΜΟΥΑΡ 80 cm Χ 80 cm
10

6 ΜΟΚΕΤΕΣ –ΧΑΛΙΑ 3Χ4 μ., 12 τ.μ., Χ Δύο (2) τεμάχια, Σύνολο 24 τ.μ. 2

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια
λοιπού εξοπλισμού.
Όλες οι  παραπάνω απαιτήσεις  είναι  απαράβατοι(επί  ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του
προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης
τιμής..
Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές.

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

ΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

 Διαστάσεις 98,5 cmΧ 238cm
 Φύλλα αλουμινίου 25mm 
 Σκαλέτες, κορδόνια ενισχυμένης πλέξης που συγκρατούν τα φύλλα αλουμινίου
 Χειριστήρια ανόδου, καθόδου και περιστροφής των φύλλων.

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

 Υλικό : καραβόπανο
 Διαστάσεις: 500cm  ΦάρδοςΧ180cm υψος

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ

 Κλασικό μαξιλάρι ύπνου διαστάσεων 55Χ40Χ15cm.

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

 Για μονό κρεβάτι,
 100% πολυεστέρας, υποαλλεργικό, απαλό στην αφή, ανθεκτικό στη χρήση, φλις. 
 Διάσταση 160Χ220cm
 Διαφορά χρώματα
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ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

 Ύφασμα : βαμβακερό
 Γέμισμα με αφρολέξ
 Φερμουάρ
 Διαστάσεις : 80cmΧ80cm

   ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ

 Διάσταση: 3Χ4 μ., 12 τ.μ., Χ Δύο (2) τεμάχια, Σύνολο 24 τ.μ.
 Ύψος πέλους: 15mm
 Σύνθεση: 100% Polyester

 ΤΜΗΜΑ  5  –  ΛΟΙΠΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  &  ΛΟΙΠΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο  λοιπός  εξοπλισμός  εργοθεραπείας  και  ο  λοιπός  εξοπλισμός  φυσικοθεραπείας  παρουσιάζεται
επιγραμματικά παρακάτω

ΠΙΝΑΚΑΣ  5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
& ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

CPV 33141620-2(Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού)

1 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
2) ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

3) ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
4) ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ χεριών ΚΟΚΚΙΝΟ

5) ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ΜΕ  ΤΟ
ΜΕΤΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (1,5 μέτρο, 1 τμχ)

6) ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ΜΕ ΜΕΤΡΟ
ΣΚΛΗΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (1,5μετρο ,  1 ΤΜΧ)

7) ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ΜΕ ΜΕΤΡΟ
ΣΚΛΗΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (1,5 μετρο 1ΤΜΧ)

1 ΣΕΤ

2 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1) ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ(ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)

2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (ΑΡΘΡΩΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

3) ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ τυπου
THETA

4)  ΦΟΡΗΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΑΣΑΖ ΜΕ
ΑΝΑΣΠΑΣΗ

5) ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΙΟ ΛΕΥΚΟ
6) ΔΑΚΤΥΛΙΕΡΑ 

7) ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ τυπου
MAMBO MAX BALANCE PAD /

OVAL/BLUE
8) ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

9) ΕΠΙΘΕΜΑ COΟLPAC μπλε Βινύλιο  –
μεγάλο μέγεθος  28 CM X 53 CM

10) ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ  MSD- BAND BAR

1 ΣΕΤ
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11) ΒΑΡΗ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ – ΚΑΡΠΟΥ 
12) ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 1,5 – 2 hp ,

ΚΟΝΣΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
13) ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ
14) ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ
15) STEPPER

16) ΤΡΑΠΕΖΙ AIR HOCKEY

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια
λοιπού εξοπλισμού εργοθεραπείας και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού φυσικοθεραπείας.
Όλες οι  παραπάνω απαιτήσεις  είναι  απαράβατοι(επί  ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του
προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης
τιμής..
Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές.

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

   ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 Ειδικά  σχεδιασμένα,  εμπνευσμένα  προϊόντα  ώστε  να  παρακινούν  τα  παιδιά  να  μάθουν,  να
γυμναστούν  και  να  αναπτύξουν  κινητικές,  συναισθηματικές,  κοινωνικές  αλλά  και  νοητικές
δεξιότητες.  Κατασκευασμένα  από  επιλεγμένα  ανθεκτικά,  αντιολισθητικά  υλικά  (πλαστικό,
καουτσούκ)  ώστε  να  πληρούν  τις  διεθνείς  προδιαγραφές  ασφαλείας.  Τα  κομμάτια  είναι
σχεδιασμένα να στοιβάζονται για ευκολία στην αποθήκευση. 

 Εργαλεία εκγύμνασης και ανάπτυξης της ισορροπίας.  Η κάτω επιφάνεια της βάσης ισορροπίας
είναι  κατασκευασμένη  από  εύκαμπτο,  πολύ  μαλακό  καουτσούκ  για  ήπια-ομαλή  κίνηση,
απορρόφηση των κραδασμών αλλά και για προστασία του πατώματος ενώ η πάνω επιφάνεια από
αντιολισθητικό συνθετικό πλαστικό.

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 Η φυσικοθεραπεία και η αποκατάσταση αποσκοπούν στην αποκατάσταση του συνόλου ή μέρους
των σωματικών, αισθητηριακών και ψυχικών διαταραχών του ασθενούς λόγω τραυματισμού ή
ασθένειας. Επιδιώκει να ανακουφίσει τον πόνο, να βελτιώσει τη δύναμη και την κινητικότητα, να
αποκαταστήσει το μυϊκό, σκελετικό και νευρικό σύστημα μετά από ορθοπεδικούς τραυματισμούς,
τραύματα  του  νωτιαίου  μυελού  και  άλλες  τραυματικές  καταστάσεις.  Η  αποκατάσταση  και  η
εκπαίδευση  του  ασθενούς,  οδηγεί  στην  εκτέλεση  σημαντικών  καθημερινών  λειτουργιών,
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής.

 Η  κατηγορία  του  Φυσικοθεραπευτικού  εξοπλισμού  αφορά  τη  Θεραπεία  Bιολογικής
Επανατροφοδότησης  (Biofeedback  Therapy), Συνδυασμένη  Θεραπεία  (Combinational  Therapy),
Συσκευή  Παθητικής  Κινητοποίησης  (CPM),  Ηλεκτροθεραπεία  (Electrotherapy),
Θεραπεία Κρυοθεραπεία (Thermotherapy-Cold Therapy), Έλξη (Traction).

ΔΑΚΤΥΛΙΕΡΑ

Ξύλινη δακτυλιέρα τοίχου διαστάσεων περίπου 8*3*137 cm που να περιλαμβάνει υλικά στήριξης
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ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Διάδρομος  γυμναστικής  1,5-2  hp με  ποικιλία  προγραμμάτων  και  ηλεκτρονική  κονσόλα  ενδείξεων
ταχύτητας, απόστασης, χρόνου άσκησης, θερμίδων και καρδιακού παλμού, αντικραδασμικό.

ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ

Πεταλιέρα  ενεργητικής  γυμναστικής  άνω  και  κάτω  άκρων  με  ρυθμιζόμενη  αντίσταση  και  οθόνη
πολλαπλών ενδείξεων. Περιλαμβάνει πεντάλ και χειρολαβές και αντιολισθητικό τάπετο

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ

Ξύλινο  τραπέζι  Αμερικάνικου  μπιλιάρδου  με  επένδυση  τσόχας  πράσινου  χρώματος  στον  χώρο  του
παιχνιδιού.  Διαστάσεις  (περίπου):  ύψος  77cm,  μήκος  182cm,  πλάτος  95cm,  βάρος  35,5kg,  πάτωμα
ξύλο/τσόχα, μπάλες διαμέτρου 48mm. Στον εξοπλισμό πρέπει να περιλαμβάνονται τέσσερις στέκες και
μπάλες

STEPPER

Αναδιπλούμενο, με αντίσταση που ρυθμίζεται με υδραυλικό έμβολο σε 12 επίπεδα, με οθόνη  LCD  που
δείχνει  αριθμό  βημάτων ανά λεπτό και  συνολικό,  χρόνο,  παλμούς,  θερμίδες,  με χειροκίνητη  ρύθμιση
αντίστασης για μέγιστο βάρος χρήστη 120 κιλά και εγγύηση δύο ετών τουλάχιστον.

ΤΡΑΠΕΖΙ AIR HOCKEY

 Διαστάσεις  (περίπου) 213,5 *122 cm.
 Επιφάνεια παιχνιδιού (περίπου)193*102*2,5 cm.
 Καμπίνα από MDF πάχους 16 mm., ανθεκτικό στις κρούσεις και τις γρατσουνιές
 επιφάνεια παιχνιδιού πάχους 3 mm. 
 Υψηλή απόδοση ανεμιστήρα που δημιουργεί ενιαίο στρώμα αέρα
 γρήγορη και εύκολη ανάκτηση του puck πίσω από κάθε τέρμα
 ηλεκτρονικός μετρητής σκορ με ηχητική ειδοποίηση σκοραρίσματος
 ύψος (περίπου) 81 cm.
 Βάρος (περίπου)100 kg.
 Ηλεκτρική σύνδεση: 220 V- 240 V/50-60 Hz
 διακόπτης on/off
 πόδια από mdf 16 mm
 ρεγουλατόροι επιπέδωσης
 περιλαμβάνονται: 4 σφυριά και 4 pucks

 ΤΜΗΜΑ 6 – ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ο εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά τα όργανα θα αποτελείται από:

 Δίζυγο βάδισης
 Πολύζυγο τοίχου 
 Στρώμα για ασκήσεις δαπέδου
 Ηλεκτρομαγνητικό ποδήλατο
 Πολυόργανο    βαρέως τύπου
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 Τάπητας γυμναστηρίου.

Ο λοιπός εξοπλισμός με όργανα παρουσιάζεται επιγραμματικά παρακάτω :

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

CPV 31682210-5 (Προμήθεια Όργανα και Εξοπλισμός Ελέγχου)

1 ΔΙΖΥΓΟ ΒΑΔΙΣΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘ'
ΥΨΟΣ. 55-100CM.,ΞΥΛΙΝΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΒΑΔΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΙΩΝ. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΠΟΥ 200 CM X 90 CM 

1

2 ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ ΞΥΛΙΝΟ  ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΠΑΡΕΣ (2,5m  x  0,90m 1

3 ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ
ΔΑΠΕΔΟΥ

 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ
ΥΓΡΑΣΙΑ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 180 CM X 60 CM X1,5 CM
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

4

4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΚΟΝΣΟΛΑ
2

5 ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ

70kg ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΩΝ 5 kg
1

6 ΤΑΠΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟ ΠΑΖΛ 1ΤΜ(2ΕΚ. ΠΑΧΟΣ) 25

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια
οργάνων.
Όλες οι  παραπάνω απαιτήσεις  είναι  απαράβατοι(επί  ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του
προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης
τιμής..
Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές.

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

ΔΙΖΥΓΟ ΒΑΔΙΣΗΣ

 μεταλλικές χειρολαβές ρυθμιζόμενες καθ' ύψος. 55-100cm. 
 ξύλινο διάδρομο βάδισης και διαχωριστικών ποδιών.  Διαστάσεις: περίπου 200 cm x 90 cm 
 Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

   
ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ ΞΥΛΙΝΟ 

 Τουλάχιστον 14 ξύλινες μπάρες, η μια προτεταμένη με απόσταση 15εκατοστά περίπου.
 Κατάλληλο για πολλές και διάφορες ασκήσεις ευλυγισίας
 Διαστάσεις 250 εκ. ύψος και 90 εκ. πλάτος 
 4 μεταλλικά στηρίγματα με ξυλόβιδες 
 Μέγιστο βάρος αντοχής 120 kg.
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ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

 Υλικό κατασκευής: Εύκαμπτο αφρώδες υλικό , ανθεκτικό στην υγρασία, αντιολισθητικό.
 Διαστάσεις από 180 cm X 60 cm X1,5 cm
 Διάφορα χρώματα.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

 Κονσόλα LCD
 Μέγιστο βάρος ασκούμενου περίπου 120 κιλά
 Σύστημα αντίστασης : Μαγνητικό
 Προηγμένο ηλεκτρονικό καντράν με ενδείξεις ταχύτητας , χρόνου, καρδιακών παλμών, απόστασης

και θερμίδων.
 Ρυθμιζόμενο κάθισμα   
 Διαστάσεις από 140 Χ 64Χ 98 τουλάχιστον.

ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

 Πολυόργανο με στιβαρή κατασκευή για σταθερότητα και ασφάλεια.
 Βάρη: τουλάχιστον 70kg.
 Βάρος Χρήστη:  130kg περίπου
 Διαστάσεις: 145 x 108 x 203cm.
 Ρυθμιζόμενη πλάτη - κάθισμα.
 Καλύμματα που καθαρίζονται εύκολα.
 Πολλές διαφορετικές θέσεις χρήστη.
 2 θέσεις για τα πόδια.
 Δυνατότητα πολλαπλών ασκήσεων για διαφορετικές μυϊκές ομάδες 

ΤΑΠΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΖΛ)

 Διαστάσεις 100Χ100Χ2 cm.
 Με αντιολισθητική επιφάνεια.
 Υλικό: EVA Foam.
 Χρώμα: διάφορα

 ΤΜΗΜΑ 7– Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ  

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε για την προμήθεια Η/Υ , ηλεκτρονικά συγκροτήματα  και
λογισμικά για της ανάγκες  του ΚΔΑΠ  Αμεα του Δήμου Λαρισαίων.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με          .
Κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά την προμήθεια Η/Υ , ηλεκτρονικά συγκροτήματα  και
λογισμικά για της ανάγκες  του ΚΔΑΠ  Αμεα του Δήμου Λαρισαίων. θα αποτελείται από:

 Πολυμηχάνημα  
 Υπολογιστή (πύργο ,οθόνη , πληκτρολόγιο κλπ)
 Φωτοτυπικό
 Projector
 Πλαστικοποιητή
 Πανιά προβολών
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Ο εξοπλισμός  Η/Υ , Ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  παρουσιάζονται επιγραμματικά  
παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Υ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

CPV 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστες, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από 
έπιπλα και πακέτα λογισμικών)
CPV 30236000-2 (Ποικίλος εξοπλισμός Ηλεκτονικών Υπολογιστών)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/
ΤΕΜΑΧΙΑ

1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SCANNER)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΤΙΓΡΑΦ-
ΣΑΡΩΣΗ-FAX

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ
USB & WIFI

1

2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΠΥΡΓΟ
ΟΘΟΝΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ)

DESKTOP
ΚΟΥΤΙ,

MOTHERBOARD,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ,

ΜΝΗΜΑ RAM, ΚΑΡΤΑ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΚΑΡΤΑ

ΗΧΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΙΣΚΟΣ,

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΘΟΝΗ,
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ,

ΠΟΝΤΙΚΙ, DVD WRITER

6

3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ  ΣΕ A3 - A4,

ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ,
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΡΑΦΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ,ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ

1

4 ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
HDMI ΚΑΛΩΔΙΑ

1

5 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 2 ,
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4-Α3, ΙΣΧΥΗ

365 WATT,
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΡΜΗ-ΨΥΧΡΗ

1

6 ΠΑΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 120΄΄&ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

4:3,ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,4M X
1,8 M

2
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Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια Η/Υ
, Ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  
Όλες οι  παραπάνω απαιτήσεις  είναι  απαράβατοι(επί  ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του
προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης
τιμής..
Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές 

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Μέγεθος Α4
 Τροφοδοσία αυτόματου τροφοδότη 20 φύλλα+
 Χωρητικότητα χαρτιού: 200 φύλλα
 Ταχύτητα εκτύπωσης : περισσότερες από 10 σελίδες το λεπτό.
 Οθόνη LCD
 Ανοικτή ακρόαση 
 Τονικός τρόπος κλήσης
 Συμβατό με το ελληνικό τηλεφωνικό δίκτυο και τηλεφωνικά κέντρα.
 Toner
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 Φωτοαντιγραφικού – Σαρωτή 
 Ταχύτητα <0,3 σελ
 Πλάτος σάρωσης 20,8 cm
 Μεγέθους φωτογράφησης 200%
 Σμίκρυνση φωτογράφησης 150%
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Αναγνώριση κλήσης
 LCD οθόνη
 Μνήμη εγγράφων 100 σελίδες
 Τηλεφωνικός κατάλογος
 Διαβάθμιση γκρι 64 επίπεδα
 Διαδοχική πολλαπλή αποστολή. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Professional
 Midi Tower
 Τύπος Motherboard ATX 
 Τροφοδοτικό 650 W
 Τύπος μητρικής κάρτας M-ATX υποστηριζόμενης μνήμης DDR4 έως 32GB
 Επεξεργαστής i5 ή i7
 Μνήμη RAM 8GB DDR4
 Σκληρός Δίσκος 256GB SSD
 Κάρτα γραφικών 2GB DDR5
 Οπτικό Μέσο DVD±RW
 Δικτύωση LAN 
 USB 3 τουλάχιστον 6 θύρες
 Κάρτα ήχου ενσωματωμένη στην μητρική
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 Πληκτρολόγιο 
 Ποντίκι
 Ηχεία 5w RMS 
 Οθόνη 19 ιντσών Τεχνολογίας LED

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

 Τύπος Laser
 Χρώμα Μονόχρωμο
 Αναλώσιμο Toner
 Ταχύτητα 20ppm
 Μέγεθος Χαρτιού A4, A3
 Μνήμη Εκτυπωτή 256 MB
 Συμβατότητα Windows
 Συνδεσιμότητα USB
 Μέγιστη Ανάλυση 600x600 DPI
 Duplex Print Αυτόματο

Projector

 Tεχνολογία Προβολής DLP, DMD
 Αναπαραγωγή 3D Ναι
 Μέγεθος Εικόνας 30 - 300 "
 Ανάλυση 1920 x 1080
 Φωτεινότητα  2200 Ansi Lumens
 Αντίθεση 22000 :1
 Διάρκεια Ζωής Λάμπας (Μέγιστη) 3500 hrs
 Συνδεσιμότητα Analog Audio, Card Reader, Component Video, Composite Video, HDMI, RS-232, S-

Video, USB, VGA, MHL
 Ηχεία

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ
 Πλαστικοποιητής 2 κυλίνδρων
 Μέγεθος Α4 –Α3
 Πλάτος πλαστικοποίησης: 330 mm
 Μέγιστο πάχος πλαστικοποίησης: 0,5mm
 Πάχος διαφανειών: 75 - 125 MIC
 Χρόνος προθέρμανσης: 3 - 5 min
 Ταχύτητα πλαστικοποίησης: 250 mm/min
 Κατανάλωση ισχύος: 365 W
 Διακόπτες ON/OFF-COLD/HOT
 Κουμπί απεμπλοκής
 Επιλογή Θερμής ή ψυχρής πλαστικοποίησης
 Υψηλής ποιότητος σύστημα θέρμανσης.

ΠΑΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

 120΄΄ & αναλογία διαστάσεων 4:3
 Διαστάσεις 2,4m X 1,8 m
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 ΤΜΗΜΑ 8–   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  συντάχθηκε  για  την  προμήθεια  παιδαγωγικού  υλικού  –  βιβλία  &
θεραπευτικού υλικού για τις ανάγκες  του ΚΔΑΠ  Αμεα του Δήμου Λαρισαίων.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με          .
Κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο  εξοπλισμός  των  ΚΔΑΠ  ΑμεΑ  όσο  αφορά  την  προμήθεια  παιδαγωγικού  υλικού  –βιβλία&
θεραπευτικού υλικού  θα αποτελείτε από:

 Διάφορα παιδαγωγικά υλικά και βιβλία κατάλληλα για παιδιά ΑΜΕΑ
 Θεραπευτικός εξοπλισμός (πχ αισθητηριακό υλικό)

ΠΙΝΑΚΑΣ  8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CPV 37524100-8 (Εκπαιδευτικά Παιχνίδια)
CPV 22000000-0 (Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα)
CPV 39162110-9 (Διδακτικό υλικό)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ /
ΤΕΜΑΧΙΑ

1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-
ΒΙΒΛΙΑ

1)ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ    10 τμχ
2)ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ, 5τμχ

ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ 4 τμχ ,ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  5 τμχ
3)ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  θεματικες 10 τμχ

4)ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  20 τμχ
5)ΣΥΣΤΗΜΑ PECKS  2 τμχ

6)ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΦΗΣ, ΓΡΑΦΗΣ 2τμχ 
7)ΕΙΚΟΝΕΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  10 τμχ
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2 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ)
1) ΜΑΣΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ θεματικα 6 τμχ
2) ΠΑΖΛ 3 διαστάσεων  θεματικά  6 τμχ

3)ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΩΝ ΒΑΡΟΥΣ  χ
2 τμχ  ( συν 6τμχ)

4) ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ διαφ. Χρώματα 10 τμχ
5) ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΚΟΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ  1 τμχ
6) ΣΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ 10 τμχ

1 ΣΕΤ

39 ΤΕΜ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΒΙΒΛΙΑ

   Βιβλία-κάρτες περιλαμβάνουν  ένα πλήθος από δημιουργικά και δυναμικά παιχνίδια που θα βοηθήσουν
το παιδί να αναπτύξει θετικές σχέσεις. Παιχνίδια που διδάσκουν στα παιδιά την ικανότητα να κοιτούν, να
ακούν,  να  μιλούν,  να  σκέφτονται  και  να  συγκεντρώνονται  και  να παρέχουν ευκαιρίες  και  τρόπους να
εφαρμοσθούν οι δεξιότητες αυτές σε διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις. Όλες οι δραστηριότητες να
έχουν  διασκεδαστικό  χαρακτήρα  και  είναι  κατάλληλες  για  σχολεία  ειδικής  αγωγής  και  κοινωνικές
υπηρεσίες.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ψυχαγωγικά παιχνίδια,  κατασκευών & δημιουργία  αγωγή  αισθήσεων , δεξιοτήτων    θεραπεία  
λόγου   ,  δυσγραφία   δραματοποίηση   &   επικοινωνία,  είδη  χειροτεχνίας  &  αναλώσιμα
εκπαιδευτικά βιβλία  , παιχνίδια , εποπτικό υλικό & εργαλεία διδασκαλίας , ψυχοκινητική αγωγή,
πάζλ ,βιβλία ειδικής αγωγής , παιδαγωγικό υλικό
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Αποτελουν  εξαιρετικά  βοηθήματα   για  δασκάλους  και  αεροθεραπευτές.  PVC H ΞΥΛΙΝΑ,  ΑΠΟ  
ΧΑΡΤΟΝΙ, ΥΦΑΣΜΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΦΡΟΛΕΞ.

ΛΑΒΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΗΣ 
Έχει  διευρυμένη  επιφάνεια  αφής,  και  επιπλέον  υποδοχές  για  τα  δάχτυλα.  Το  μεγαλύτερο
μέγεθος ενισχύει περισσότερο την πρόσφυση και κρατά τα δάχτυλα στη σωστή τριποδική θέση
κατά τη γραφή. Δεν γλιστράει στο μολύβι ακόμη και αν ασκείται πίεση στο πιάσιμο και παρέχει
άνεση, σταθερότητα και αίσθηση ασφάλειας. Συσκευασία 3τμχ.pvc
Το βιβλίο ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΨΑΛΙΔΙΑ
Το  βιβλίο  περιλαμβάνει 68  φύλλα  Α4 με  οδηγίες,  μεθοδικά  βήματα  και  ασκήσεις  που
βελτιώνουν τις κινητικές δεξιότητες και τον κινητικό έλεγχο. Τα παιδιά με δυσκολία σε κινητικές
επιδεξιότητες  που αφορούν τη χρήση του ψαλιδιού βελτιώνουν το συντονισμό ματιών και
χεριών. Αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα για δασκάλους και εργοθεραπευτές.PVC
ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ
Το σετ αποτελείται από 9 διαφορετικά χρωµατιστά σχήµατα µε αντίστοιχα κορδόνια σε ξύλινο
κουτί αποθήκευσης.
Το ΣΕΤ  ΑΣΚΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  ΓΡΑΦΗΣ αποτελείται  από 56 μεγάλες  καρτέλες  διπλής
όψης που παρουσιάζουν ασκήσεις για την ενδυνάμωση των άνω άκρων, των δαχτύλων και των
χεριών. Βελτιώνουν τις κινητικές δεξιότητες και τις ικανότητες αντίληψης που χρειάζονται για
την  γραφή  καθώς  και  άλλες  συναφείς  γραφοκινητικές  δραστηριότητες.  Στη  μία  όψη
παρουσιάζεται εικονογραφημένη η άσκηση και οι οδηγίες εκτέλεσής της. Στην πίσω όψη έχει
δραστηριότητες για την απτική διέγερση, την προετοιμασία της γραφής και την ενδυνάμωση
της οπτικής και μαθησιακής ικανότητας. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη σχεδίαση και τη
ζωγραφική  απλών  γραμμών  και  σχημάτων,  την  ολοκλήρωση  εικόνων,  την  ανακάλυψη
κρυμμένων αντικειμένων κ.α. Περιλαμβάνει μαρκαδόρους που γράφουν και σβήνουν επάνω
στις κάρτες. Σε ειδικό μεταλλικό κουτί για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΛΑΘΟΣ & ΣΩΣΤΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΨΕΜΑΤΑ
Οπτικοακουστικό  παιδαγωγικό  παιχνίδι  που  αναπτύσσει  την  κοινωνική  συμπεριφορά  και
καλλιεργεί την κριτική σκέψη και τις σωστές επιλογές σε καταστάσεις που συμβαίνουν στο
καθημερινό περιβάλλον των παιδιών και σχετίζονται με τα ψέματα που συνηθίζουν συχνά να
λένε. Αποτελείται από 7 σειρές καρτών χρονικής ακολουθίας που παρουσιάζουν ανεξάρτητες
ιστορίες με περιστατικά από την καθημερινή ζωή των παιδιών όταν λένε ψέματα. Παρέχουν τη
δυνατότητα  να  αποφασίσει  το  παιδί  ανάμεσα  σε  2  πιθανούς  τρόπους  διαχείρισης  της
κατάστασης: Α ή Β (λάθος ή σωστό) να παρατηρήσει την εξέλιξη της ιστορίας να συζητήσει, να
σχολιάσει να συγκρίνει, και να κατανοήσει τις συνέπειες της (σωστής ή λανθασμένης) επιλογής
του.  Το  σετ  αποτελείται  από MP3  Cd με  την  αφήγηση  κάθε  ιστορίας, 30 μεγάλες  καρτέλες
(16,5x13,5cm)  και  εκπαιδευτικό  οδηγό  με  το  κείμενο  των  ιστοριών.  Διαθέτει  σύστημα
αυτοδιόρθωσης. 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΛΑΘΟΣ & ΣΩΣΤΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οπτικοακουστικό  παιδαγωγικό  παιχνίδι  που  αναπτύσσει  την  κοινωνική  συμπεριφορά  των
παιδιών και  καλλιεργεί  τις  κοινωνικές  δεξιότητες  που  προάγουν την  κριτική  σκέψη και  τις
σωστές επιλογές σε  καταστάσεις  που συμβαίνουν στο σχολείο και  το σχολικό  περιβάλλον.
Αποτελείται  από  7  σειρές  καρτών  χρονικής  ακολουθίας  που  παρουσιάζουν  ανεξάρτητες
ιστορίες  με  περιστατικά  από την  καθημερινή  ζωή των  παιδιών  στο  σχολείο.  Παρέχουν  τη
δυνατότητα  να  αποφασίσει  το  παιδί  ανάμεσα  σε  2  πιθανούς  τρόπους  διαχείρισης  της
κατάστασης: Α ή Β (λάθος ή σωστό) να παρατηρήσει την εξέλιξη της ιστορίας να συζητήσει, να
σχολιάσει να συγκρίνει, και να κατανοήσει τις συνέπειες της (σωστής ή λανθασμένης) επιλογής
του.  Το  σετ  αποτελείται  από MP3  Cd με  την  αφήγηση  κάθε  ιστορίας, 30 μεγάλες  καρτέλες
(16,5x13,5cm)  και  εκπαιδευτικό  οδηγό  με  το  κείμενο  των  ιστοριών.  Διαθέτει  σύστημα
αυτοδιόρθωσης. 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ “ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ ΕΣΥ;”
Εκπαιδευτικό παιχνίδι σχεδιασµένο για να αναπτύσσει ερωτήµατα γύρω από τις αξίες και την
ασφάλεια. Περιλαµβάνει 8 µεγάλες καρτέλες που απεικονίζουν καταστάσεις και 40 κάρτες µε 5
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επιλογές αντίδρασης για την καθεµιά. Τα παιδιά αναπτύσσουν το διάλογο και τη λεκτική τους
έκφραση  και  µαθαίνουν  να  σκέφτονται,  να  επιλέγουν,  και  να  αντιλαµβάνονται  τα
αποτελέσµατα  της  επιλογής  τους  στο  περιβάλλον  τους.  Αποτελεί  εξαιρετικό  βοήθηµα  για
δασκάλους και λογοθεραπευτές.
ΙΣΤΟΡΙΕΣ – ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ "ΛΑΘΟΣ Η ΣΩΣΤΟ; ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ"
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τη λογική σκέψη και την αίσθηση
της  ακολουθίας,  να  καλλιεργήσουν  την  ικανότητα  να  επιλέγουν,  να  αποφασίζουν  και  να
αιτιολογούν. Το σετ αποτελείται από 72 κάρτες χωρισµένες σε 12 διαφορετικές ιστορίες µε
από 5  εως 7  κάρτες  στην καθεµιά που παρουσιάζουν  ενδιαφέροντα στιγµιότυπα από την
καθηµερινή  ζωή  των  παιδιών.  Στην  τελευταία  φάση  –  κάρτα  κάθε  ακολουθίας  δίνεται  η
δυνατότητα να αποφασίσουν ανάµεσα σε 2 πιθανούς τρόπους για να τελειώσει η ιστορία: Α ή
Β, «λάθος» ή «σωστό», που κατόπιν θα συζητηθούν και θα εξηγηθούν µε πολλούς τρόπους. Οι
κάρτες έχουν αρίθµηση οµαδοποίησης στην πίσω όψη τους.
ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ “ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ”
Το  σετ  αποτελείται  από 56  πολύχρωμες  κάρτες συνομιλίας  χωρισμένες  σε  ζευγάρια  που
απεικονίζουν  αντίθετες  σχέσεις,  αντικείμενα/ουσιαστικά  και  καταστάσεις.  Τα  παιδιά  θα
αναζητήσουν τα σωστά ζευγάρια, θα μάθουν την έννοια των αντιθέτων και θα καλλιεργήσουν
το λεξιλόγιο και  την ικανότητα έκφρασης.  Περιλαμβάνονται  επιπλέον  οδηγίες  με ιδέες  για
παιχνίδια.
Το Σετ Ασκήσεων Προγραφής περιλαμβάνει 7 ξύλινες επιφάνειες µε κινητικές διαδρομές που
έχουν διαβαθμισμένη δυσκολία για να προετοιμάζουν σε δεύτερο βαθμό την εισαγωγή στη
γραφή. Οι προγραφικές δεξιότητες εξασκούνται με μικρά ή μεγαλύτερα σχέδια διαδρομών που
ακολουθούνται  απτικά ή με  αντικείμενο γραφής,  χωρίς  όμως οριοθέτηση στην κίνηση του
χεριού. Οι πίνακες είναι κατάλληλοι για προγραφικές ασκήσεις και από παιδιά με κινητικές
ιδιαιτερότητες.
Διαστάσεις: 26x16cm
ΠΑΖΛ 3 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ “ΦΡΟΥΤΑ”
Μεγάλα τρισδιάστατα πάζλ µε ρεαλιστική αναπαράσταση φρούτων, λαχανικών και γευµάτων
σε πλαστικό δίσκο – βάση.
ΕΙΚΟΝΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ: ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΡΟΥΧΑ
Το  σετ  περιλαμβάνει 54 μεγάλες  καρτέλες  παρατήρησης  (16,6x11,6cm)  που  απεικονίζουν
ρεαλιστικές εικόνες με τα διάφορα μέρη του σώματος και τα είδη των ρούχων. Προάγουν την
καλλιέργεια  και  την ανάπτυξη του λεξιλογίου.  Περιλαμβάνεται  βάση παρατήρησης  για  την
τοποθέτησή τους.
ΚΑΡΤΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ"
Το σετ περιλαµβάνει 35 καρτέλες διδασκαλίας µε ρεαλιστικές εικόνες,  όπου απεικονίζονται
δραστηριότητες  που  για  την  περιγραφή  τους  είναι  απαραίτητη  η  χρήση  των  ενεργητικών
λέξεων  &  ρηµάτων  π.χ.  φάγωµα,  σκαρφάλωµα,  ζωγράφισµα,  χοροπήδηµα,  διάβασµα,
γράψιµο κ.α. Βοηθάει στην ανάπτυξη της περιγραφικής ικανότητας µαθαίνοντας τη χρήση του
ενεργητικού λεξιλογίου. Αποτελούν εξαιρετικό βοήθηµα για δασκάλους και λογοθεραπευτές.
MAXI ΣΕΤ “ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ”
Ολοκληρωμένο  σετ  με θεματικές  κάρτες  συνομιλίας που  ενθαρρύνουν  τα  παιδιά  με
διασκεδαστικό τρόπο και τους παρέχουν το ερέθισμα για να ξεκινήσουν να συζητούν γύρω από
ένα συγκεκριμένο θέμα. Θα εκφρασθούν απόψεις και απορίες, θα τεθούν ερωτήσεις και θα
δοθούν απαντήσεις, θα γίνουν σχόλια και θα ασχοληθούν με το θέμα για συγκεκριμένο χρόνο.
Καλλιεργεί τη φαντασία, βελτιώνει το λεξιλόγιο και την ικανότητα περιγραφής και αναπτύσσει
την  κοινωνική  συμπεριφορά  των  παιδιών.  Το  σετ  αποτελείται  από 205 κάρτες: 75 κάρτες
θεμάτων, 70 κάρτες ομιλίας, 30 κάρτες ερωτήσεων, 20 κάρτες διπλής ομιλίας, 10 κάρτες bonus
και ένα χρονόμετρο 5 λεπτών όλα σε μεταλλικό κουτί αποθήκευσης και μεταφοράς. Αποτελεί
εξαιρετικό βοήθημα γιο δασκάλους και λογοθεραπευτές.
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ΜΑΧΙ ΣΕΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ: ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ
Παιδαγωγικό παιχνίδι που εμπλουτίζει το βασικό λεξιλόγιο και αναπτύσσει τον προφορικό και
γραπτό λόγο. Παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας ξεχωριστά με τις εικόνες ή με τι λέξεις, αλλά
και  συνδυαστικά  γιατί  καλλιεργεί  την  ικανότητα  νοητικού  συσχετισμού  ρήματος  και
δραστηριότητας που απεικονίζεται. Προάγει την αυτόνομη εκμάθηση της σχέσης εικόνων και
λέξεων. Ενισχύει την ικανότητα παρατήρησης τόσο των εικόνων και των χαρακτηριστικών τους
όσο και του τρόπου γραφής των ρημάτων. Περιέχει 216 καρτέλες: 108 κάρτες με ρεαλιστική
απεικόνιση από  οικείες  στα  παιδιά  καθημερινές  δραστηριότητες  από  το  περιβάλλον  τους
και 108 κάρτες με τα αντίστοιχα ρήματα στα ελληνικά, για να συσχετισθούν. ∆ιαθέτει σύστημα
αυτοδιόρθωσης.
ΜΑΧΙ ΣΕΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ: ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Παιδαγωγικό παιχνίδι που εμπλουτίζει το βασικό λεξιλόγιο και αναπτύσσει τον προφορικό και
γραπτό λόγο. Παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας ξεχωριστά με τις εικόνες ή με τι λέξεις αλλά
και  συνδυαστικά,  γιατί  καλλιεργεί  την  ικανότητα  νοητικού  συσχετισμού  ουσιαστικού  και
εικόνας.  Προάγει  την  αυτόνομη  εκμάθηση  της  σχέσης  εικόνων  και  λέξεων.  Ενισχύει  την
ικανότητα παρατήρησης τόσο των εικόνων και των χαρακτηριστικών τους όσο και του τρόπου
γραφής των λέξεων. Περιέχει 216 καρτέλες: 108 κάρτες με ρεαλιστική απεικόνιση από οικείες
στα παιδιά εικόνες ζώων, τροφών, καθημερινών και άλλων αντικειμένων από το περιβάλλον
τους και 108 κάρτες με τις  αντίστοιχες λέξεις στα ελληνικά, για να συσχετισθούν.  ∆ιαθέτει
σύστημα αυτοδιόρθωσης.
ΣΕΤ ΛΟΓΙΚΑ ΜΠΛΟΚ BASIC
Το βασικό σετ που αποτελείται από 60 κοµµάτια λογικά µπλόκ µε 5 σχήµατα σε 2 µεγέθη,
πάχος λεπτό και παχύ και 3 χρώµατα. 
ΣΕΤ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο για να βοηθήσει παιδιά και ενήλικες με δυσκολία
στην κατανόηση, την περιγραφή και την ανταπόκριση των δικών τους συναισθημάτων και των
άλλων. Το σετ περιλαμβάνει 102 έγχρωμες φωτογραφίες σε ζεύγη που απεικονίζονται πλήθος
συναισθημάτων, 30 ζευγάρια  από  ασπρόμαυρες  εικόνες-σκίτσα  που  μπορούν  να
ζωγραφιστούν, 4 καθρεφτάκια  για  πρακτική  εξάσκηση  των  εκφράσεων  και  οδηγίες  με
προτάσεις διδασκαλίας για τον εκπαιδευτικό. Τα συναισθήματα διδάσκονται με τις έγχρωμες
φωτογραφίες  και  μετά  ομαδοποιούνται  χρησιμοποιώντας  τις  ασπρόμαυρες  εικόνες.  Οι
φωτογραφίες μεμονωμένα ενισχύουν την ελεύθερη περιγραφή για όλες τις ηλικίες. Αποτελεί
εξαιρετικό βοήθημα για δασκάλους και εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής.
ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ARK'S DnZ VIBE STARTER KIT
Το σετ μεταφοράς DnZ-VIBE STARTER KIT  περιλαμβάνει  όλα τα βασικά αποσπώμενα άκρα-
εργαλεία της ARK'S: 1 DnZ- Vibe με πλαστικής υφής λαβή, η οποία είναι ελαφριά και εύκολη
στο καθάρισμα και αποτελεί ξεχωριστό εργαλείο στοματοκινητικής άσκησης και θεραπευτικής
παρέμβασης, 1 Probe Tip, 1 Preefer Tip, 1 Μini Tip, 1 Hard Spoon Tip, 1 Grabber & 1 Grabber
XT, όλα σε μια ανθεκτική θήκη ταξιδίου για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Τα χρώματα
του  σετ  ενδέχεται  να  διαφέρουν.  Όλα  τα  προϊόντα  αυτά  κατασκευάζονται  με  υψηλής
ποιότητας  υλικά  ιατρικής  χρήσης  και  δεοντολογίας,  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του
διεθνούς οργανισμού FDA  και δεν περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ
MAXI ΣΕΤ ΜΠΑΛΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ & ΑΦΗΣ
Σετ από μπάλες με διαφορετικά σχέδια και υφή που ενδυναμώνουν την αίσθηση της αφής και
τις κινητικές ικανότητες. Διεγείρουν τα νεύρα των χεριών και είναι κατάλληλες για ασκήσεις
επανόρθωσης της αίσθησης της αφής. Τα παιδιά επιλέγουν μια κάρτα που απεικονίζει κάποια
από τις μικρές μπάλες. Έπειτα βάζοντας το χέρι τους μέσα στο σάκο αναζητούν ψηλαφώντας
τη σωστή μπάλα για να κάνουν την αντιστοίχηση. Το σετ αποτελείται από 20 μπάλες σε 10
διαφορετικά σχέδια και υφή, 10 κάρτες αντιστοίχησης και 1 σάκο για εύκολη αποθήκευση και
μεταφορά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ & ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ SUPER
Μεγάλος εκπαιδευτικός πίνακας  για  τη δημιουργία ιστοριών και  ασκήσεις  λεξιλογίου.  Έχει
μαλακή βελουτέ δίχρωμη επιφάνεια (πράσινο-κίτρινο) πάνω στην οποία κολλούν εύκολα οι
διάφορες  πάνινες  φιγούρες  με  το  βέλκρο  που  έχουν  στην  πίσω  όψη  τους.  Έχει  μεγάλο
μέγεθος, κρεμιέται στον τοίχο, λειτουργεί και σαν επιφάνεια διακόσμησης, τοποθετείται πάνω
στο  τραπέζι  ή  ακόμη  και  στο  πάτωμα.  Τα  παιδιά  συνδυάζοντας  τις  ελκυστικές  πάνινες
φιγούρες,  δημιουργούν  ιστορίες,  και  διηγούνται  με  ρεαλισμό  τις  εμπειρίες  τους
αναπτύσσοντας  την  ικανότητα  επικοινωνίας  και  τη  φαντασία  τους.
Διαστάσεις: 125x185cm (ανοιχτός)
ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ
Το σετ αποτελείται από 90 κάρτες - φωτογραφίες χωρισµένες σε 4 ενότητες µε αντικείµενα,
χειρονοµίες  και ενέργειες που εξασκούν τη µετάφρασή τους σε λέξεις  και ζωντανεύουν τη
γλώσσα. Οι χειρονοµίες αποτελούν σηµαντική συνεισφορά στην καλύτερη επικοινωνία από
άτοµα  µε  περιορισµένες  ικανότητες  έκφρασης,  αλλά  πολύ  συχνά  και  σε  καθηµερινές
καταστάσεις. Οι εικόνες αποτελούν βάση εξάσκησης χειρονοµιών που συνοδεύουν την οµιλία,
την εξωλεκτική επικοινωνία, τον συγχρονισµό των πράξεων και των λέξεων, την επεξήγηση των
εκφράσεων του προσώπου και της γλώσσας του σώµατος. Παιδιά και ενήλικες µπορούν να
εξασκήσουν το λεξιλόγιό τους, να  µιµηθούν καταστάσεις, να περιγράψουν γεγονότα και να
πουν ιστορίες. Στο σετ περιλαµβάνονται διαφανείς θήκες – βάσεις διδασκαλίας. Αποτελούν
εξαιρετικό βοήθηµα για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και λογοθεραπευτές.
ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΙ ΠΙΕΣΗΣ ADVANCE
Εκπαιδευτικό  παιχνίδι  που  καλλιεργεί  την  απτική  αντίληψη  της  αίσθησης  πίεσης.  Το  σετ
περιλαμβάνει  1  ξύλινο  κουτί  και  12  ξύλινους  κυλίνδρους  που  έχουν  διαφορετική  δύναμη
αντίστασης στην πίεση. Τα παιδιά πιέζουν το χρωματιστό δίσκο στην κορυφή του κυλίνδρου
προσπαθώντας  να  αναγνωρίσουν  και  να  αντιστοιχήσουν  τα  ζευγάρια  που  έχουν  την  ίδια
αντίσταση στην  πίεση.  Διαθέτουν  σύστημα αυτοδιόρθωσης  με  σχέδια  στην  πίσω όψη του
κυλίνδρου.
ΣΕΤ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ "ΚΤΙΡΙΑ & ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ"
Το σετ περιλαμβάνει 7 πάνινες φιγούρες που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κτίρια και σημεία
της  πόλης  και  λειτουργούν  σαν  ανεξάρτητες  ενότητες  εκπαίδευσης  και  ανάπτυξης  του
λεξιλογίου.  Τα  παιδιά  θα  πάρουν  στα  χέρια  τους  τις  ελκυστικές  πάνινες  φιγούρες,  θα
παρατηρήσουν, θα ονομάσουν και θα περιγράψουν το κτίριο της πόλης που παρουσιάζεται.
Με  τις  ευχάριστες  στην  αφή  πάνινες  φιγούρες  τα  παιδιά  ενθαρρύνονται  να  κάνουν
συνδυασμούς και να δημιουργήσουν ιστορίες, να διηγηθούν με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους
και να αναπτύξουν την ικανότητα επικοινωνίας και τη φαντασία τους. Συνδυάζονται με τους
πάνινους πίνακες δημιουργίας ιστοριών πάνω στους οποίους κολλούν χάρη στο βέλκρο που
έχουν στην πίσω όψη τους.
ΣΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ CLASSIC

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 Στοματομασητικά  κατάλληλα  για  άτομα  με  αυτισμό,  αισθητηριακές  δυσκολίες,
άγχος και ΔΕΠ-Υ.

 Εύκαμπτο και αρκετά μαλακό για ήπιο μάσημα από άτομα (παιδιά & ενήλικες).
 Υψηλής ποιότητας υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας.
 Να μην  περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.
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 ΤΜΗΜΑ   9  –   ΥΓΕΙΟΝΟΜ  ΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε για την προμήθεια υγειονομικού υλικού  για τΙς ανάγκες
του ΚΔΑΠ  ΑμεΑ του Δήμου Λαρισαίων.
Η  προμήθεια  θα  πραγματοποιηθεί  με  Κριτήριο  κατακύρωσης  την   πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά.
Ο εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά την προμήθεια υγειονομικού υλικού θα αποτελείται από:

 Στηθοσκόπιο
 Πιεσόμετρο
 Οξύμετρο δακτύλου
 Εξεταστική κλίνη
 Σκαμπό με πλάτη
 Ηλεκτρικό θερμόμετρο 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ

CPV 33190000-8 (Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜΑΧΙΑ

1
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

Στηθοσκόπιο 1
Πιεσόμετρο 1

Οξύμετρο δακτύλου 1
Εξεταστική κλίνη 1
Σκαμπό με πλάτη 1

Τραπεζάκι ανοξείδωτο 1
Ηλεκτρικό θερμόμετρο 4

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

 Στηθοσκόπιο δύο όψεων με κώδωνα και διάφραγμα
 Παραδοσιακός  κώδωνας  με  μεμβράνη  διπλών  συχνοτήτων που  εναλλάσσετε  εύκολα  ανάμεσα

στους ήχους χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων χωρίς να απαιτείται αναστροφή του κώδωνα.
 Ακουστικά με άνετα ανατομική σωστή κλίση 
 Μαλακές ελιές για τέλεια ηχομόνωση 
 Σωλήνας μονού αυλού 
 Κώδωνας από ανοξείδωτο χάλυβα
 Δακτύλιος και διάφραγμα κώδωνα από συνθετικό υλικό που δεν παγώνουν τον ασθενή
 Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

 Αυτόματο πιεσόμετρο μπράτσου με εξελιγμένες λειτουργίες Υψηλής ακρίβειας.
 Με τεχνολογία AFIB για έγκαιρη διάγνωση κολπικής μαρμαριγής.
 Τεχνολογία MAM τριών (3) μετρήσεων.
 Προσαρμοσμένη περιχειρίδα για μέγιστη άνεση στη χρήση για όλα τα συνήθη μεγέθη βραχίονα.
 Θήκη αποθήκευσης 
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ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

 Προσδιορίζει τον κορεσμό του αρτηριακού οξυγόνου και τον καρδιακό ρυθμό.
 Μικρό και ελαφρύ για εύκολη χρήση.
 Οθόνη με τέσσερις (4) διαθέσιμες προβολές και χρώμα.
 Γραφική απεικόνιση των παλμών.
 Ιμάντας συγκράτησης.
 Θήκη αποθήκευσης.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ

         Κρεβάτι με σταθερά πόδια από χρώμιο και πομπέ προσκέφαλο.

ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 

 Λειτουργικό  και  ανατομικό  με  έμφαση  στην  ασφάλεια  κατάλληλο  για  χρήση  σε  ιατρικά
εργαστήρια.

 Έδρα στρογγυλή διαμέτρου 35 εκ.
 Μορφοποιημένο υπενδεδυμένο κόντρα πλακέ με καλουπωτό πολυουρεθάνης .
 Ανύψωση έδρας καθίσματος 47 εως 60 εκ.
 Επένδυση από συνθετικό δέρμα διαφόρων χρωμάτων.

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

 Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι και ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας, η οποία φέρει περιμετρικά
προστατευτικό γείσο.

 Αυξανόμενο  ύψος από 80  εως  1.40  cm.  Μέσω συστήματος  σταθεροποίησης  με  βίδα κάθετος
σφιγκτήρα.

 Φέρει 4 τροχούς εκ των οποίων οι δύο (2) φέρουν φρένο.
 Διαστάσεις 50 Χ 70 Χ 80 έως 140 cm.
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

 Πρακτικό θερμόμετρο 60δευτερολέπτων υπό αλλεργικό.
 Αδιάβροχο 100%. 
 Μνήμη.
 Με βομβητή.
 Χωρίς μεταλλικό άκρο.
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ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο  Προϋπολογισμός των υλικών ανά τμήμα έχει ως εξής:

 ΤΜΗΜΑ 1 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ  

ΚΑΕ 60.7133.08200

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1 160,50 € 160,50 € 199,02 €

2 ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ 1 50,80 € 50,80 € 62,99 €

3 ΝΤΟΥΛΑΠΑ 2 450,00 € 900,00 € 1.116,00 €

4 ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 645,16 € 645,16 € 800,00 €

5 ΡΑΦΙΕΡΑ 1 250,00 € 250,00 € 310,00 €

6 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.006,46 €

ΦΠΑ24% 481,55

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 2.488,01 €

 ΤΜΗΜΑ 2 – ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΚΑΕ 60.7133.08201

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΣΕΤ) 2 144,35 € 288,70 € 357,99 €

2 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 288,70 €

ΦΠΑ24% 69,29

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 357,99
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 ΤΜΗΜΑ 3 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ  

ΚΑΕ 60.7133.08202

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΤΟΣΤΙΕΡΑ 1 88,63 € 88,63 € 109,90 €

2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 4 886,29 € 3.545,16 € 4.396,00 €

3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 2 321,77 € 643,54 € 797,99 €

4 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 63,71 € 63,71 € 79,00 €

5 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 48-49΄΄ 2 144,75 € 289,50 € 358,98 €

6 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1 47,47 € 47,47 € 58,86 €

7 ΣΥΣΚΕΥΗ DVD 1 40,31 € 40,31 € 49,98 €

8 ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ 1 519,64 € 519,64 € 644,35 €

9 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 5 260,02 € 1.300,10 € 1.612,12 €

10 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 3 32,18 € 96,54 € 119,71 €

11 ΣΥΣΚΕΥΗ CD 1 68,47 € 68,47 € 84,90 €

12 ΤΡΙΠΟΔΑΣ 2 31,45 62,90 € 78,00 €

24 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6.765,97 €

ΦΠΑ24% 1.623,83

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 8.389,80 €

 ΤΜΗΜΑ 4 – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΚΑΕ 60.7135.08200

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΣΤΟΡΙΑ 4 64,51 € 258,04 € 319,97 €

2 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 3 60,48 € 181,44 € 224,99 €

3 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 3 8,06 € 24,18 € 29,98 €

4 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 5 16,13 € 80,65 € 100,01 €

5 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 10 32,25 € 322,50 € 399,90 €

6 ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ 2 153,22 € 306,44 € 379,99 €

27 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.173,25 €

ΦΠΑ 24% 281,58

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 1.454,83
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 ΤΜΗΜΑ 5 – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΕ 60.7135.08201

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (ΑΡΘΡΩΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) 1 476,00 € 476,00 € 590,24 €

2 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 1 40,00 € 40,00 € 49,60 €

3 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 36,59 € 36,59 € 45,37 €

4 ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 1 22,58 € 22,58 € 28,00 €

5 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ME ΤΟ
METPO ΣΚΛΗΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (1,5Μ.) 1 6,60 € 6,60 € 8,18 €

6 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ME ΤΟ
METPO ΣΚΛΗΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (1,5Μ.) 1 6,60 € 6,60 € 8,18 €

7 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ME ΤΟ
METPO ΣΚΛΗΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (1,5Μ.) 1 6,60 € 6,60 € 8,18 €

8 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΗΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 1.457,57 € 1.457,57 € 1.807,39 €

9 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (ΑΡΘΡΩΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) 1 476,00 € 476,00 € 590,24 €

10 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΤΥΠΟΥ
THETA 1 826,13 € 826,13 € 1.024,40 €

11 ΦΟΡΗΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΑΝΑΣΠΑΣΗ 1 263,61 € 263,61 € 326,88 €

12 ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΙΟ ΛΕΥΚΟ 1 120,00 € 120,00 € 148,80 €

13 ΔΑΚΤΥΛΙΕΡΑ 1 56,45 € 56,45 € 70,00 €

14 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΑΜΒΟ ΜΑΧ BALANCE PAD/OVAL/BLUE 1 40,00 € 40,00 € 49,60 €

15 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 49,00 € 49,00 € 60,76 €

16 ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΥΠΟΥ COLPAC BLUE VINYL –
OVERSIZE 28 CM *53CM 1 30,50 € 30,50 € 37,82 €

17 ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ MSD – BAND
BAR 1 30,64 € 30,64 € 37,99 €

18 ΒΑΡΗ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ – ΚΑΡΠΟΥ 1 9,00 € 9,00 € 11,16 €

19 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2 442,74 € 885,48 € 1.098,00 €

20 ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ 2 55,65 € 111,30 € 138,01 €

21 ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ 2 531,45 € 1.062,90 € 1.318,00 €

22 STEPPER 2 362,09 € 724,18 € 897,98 €

23 ΤΡΑΠΕΖΙ AIR HOCKEY 2 378,22 € 756,44 € 937,99 €
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28 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7.494,17 €

ΦΠΑ 24% 1.798,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 9.292,77 €

 ΤΜΗΜΑ 6 – ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

                 ΚΑΕ.60.7135.08202  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΔΙΖΥΓΟ ΒΑΔΙΣΗΣ 1 274,19 € 274,19 € 340,00 €

2 ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ ΞΥΛΙΝΟ 1 213,71 € 213,71 € 265,00 €

3 ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 11,79 € 47,16 € 58,48 €

4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2 265,32 € 530,64 € 657,99 €

5 ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1 440,00 € 440,00 € 545,60 €

6 ΤΑΠΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ EVA
PAZL 25 15,32 € 383,00 € 474,92 €

34 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.888,70 €

ΦΠΑ 24% 453,29

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 2.341,99 €

 ΤΜΗΜΑ 7– Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ  

ΚΑΕ 60.7134.08200

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
SCANNER) 1 345,96 € 345,96 € 428,99 €

2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΠΥΡΓΟΣ, ΟΘΟΝΗ,
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΛΠ 6 426,61 € 2.559,66 € 3.173,98 €

3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 1 345,96 € 345,96 € 428,99 €

4 ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ 1 281,45 € 281,45 € 349,00 €

5 ΠΑΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 2 64,43 € 128,86 €

159,79 €
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6 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ 1 26,02 € 26,02 € 32,26 €

12 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3.687,91 €

ΦΠΑ24% 885,10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 4.573,01 €

 ΤΜΗΜΑ 8–   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΚΑΕ 60.6611.08200, 60.7133.08203, 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΒΙΒΛΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΕΤ 68 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ
ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ, ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ,

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ PECKS, ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΦΗΣ – ΓΡΑΦΗΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ,

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ)
ΚΑΕ 60.6611.08200

1 1.354,83 € 1.354,83 € 1.679,99 €

2
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΕΤ 32 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)
60.7133.08203

1 1.080,64€ 1.080,64€ 1.339,99€

2 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.435,47 €

ΦΠΑ 24% 584,51

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 3.019,98 €

 ΤΜΗΜΑ   9  –   ΥΓΕΙΟΝΟΜ  ΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   

ΚΑΕ 60.6631.08200

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ 1 90,32 € 90,32 € 112,00 €

2 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 1 63,70 € 63,70 € 78,99 €

3 ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ 1 37,09 € 37,09 € 45,99 €

4 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ 1 181,45 € 181,45 € 225,00 €

5 ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 1 100,80 € 100,80 € 124,99 €
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6 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 1 120,16 € 120,16 € 149,00 €

7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 4 26,20 € 104,80 € 129,95 €

10 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 698,32 €

ΦΠΑ 24% 167,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 865,92 €
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II΄-  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ  ΕΝΑ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Για την Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΔΑΠ ΑμΕΑ
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:                          διακήρυξη Δημάρχου

ΤΟΥ:
ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

 ΤΜΗΜΑ 1 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ  

ΚΑΕ 60.7133.08200

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1

2 ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ 1

3 ΝΤΟΥΛΑΠΑ 2

4 ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

5 ΡΑΦΙΕΡΑ 1

6 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
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 ΤΜΗΜΑ 2 – ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΚΑΕ 60.7133.08201

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1
ΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΣΕΤ) 2

2 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  2
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΜΗΜΑ 3 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ  

ΚΑΕ 60.7133.08202

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΤΟΣΤΙΕΡΑ 1

2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 4

3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 2

4 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1

5 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 48-49΄΄ 2

6 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1

7 ΣΥΣΚΕΥΗ DVD 1

8 ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ 1

9 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 5

10 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 3

11 ΣΥΣΚΕΥΗ CD 1

12 ΤΡΙΠΟΔΑΣ 2

24 ΣΥΝΟΛΟ
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ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΜΗΜΑ 4 – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΚΑΕ 60.7135.08200

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΣΤΟΡΙΑ 4

2 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 3

3 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 3

4 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 5

5 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 10

6 ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ 2

27
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  4

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  4
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
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 ΤΜΗΜΑ 5 – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΕ 60.7135.08201

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (ΑΡΘΡΩΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

1

2 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 1

3 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1

4 ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 1

5 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ME ΤΟ
METPO ΣΚΛΗΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (1,5Μ.)

1

6 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ME ΤΟ
METPO ΣΚΛΗΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (1,5Μ.) 1

7 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ME ΤΟ
METPO ΣΚΛΗΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (1,5Μ.) 1

8 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΗΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1

9 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (ΑΡΘΡΩΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) 1

10 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΤΥΠΟΥ
THETA 1

11 ΦΟΡΗΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΑΝΑΣΠΑΣΗ 1

12 ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΙΟ ΛΕΥΚΟ 1

13 ΔΑΚΤΥΛΙΕΡΑ 1

14 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΜΒΟ
ΜΑΧ BALANCE PAD/OVAL/BLUE 1

15 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1

16 ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΥΠΟΥ COLPAC BLUE VINYL –
OVERSIZE 28 CM *53CM 1

17 ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ MSD – BAND
BAR 1

18 ΒΑΡΗ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ – ΚΑΡΠΟΥ 1

19 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2

20 ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ 2

21 ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ 2

22 STEPPER 2

23 ΤΡΑΠΕΖΙ AIR HOCKEY 2

28
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ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

5

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

5
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
5

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΜΗΜΑ 6 – ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΚΑΕ 60.7135.08202

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΔΙΖΥΓΟ ΒΑΔΙΣΗΣ 1

2 ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ ΞΥΛΙΝΟ 1

3 ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 4

4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2

5 ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1

6 ΤΑΠΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ EVA PAZL 25
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
6

36

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

6
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
6
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
6

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

 ΤΜΗΜΑ 7– Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ  

ΚΑΕ: 60.7134.08200

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SCANNER) 1

2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΠΥΡΓΟΣ, ΟΘΟΝΗ,
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΛΠ

6

3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 1

4 ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ 1

5 ΠΑΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 2

6 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ 1

12
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
7

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

7
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
7

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
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 ΤΜΗΜΑ 8–   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΚΑΕ:60.6611.08200, 60.7133.08203

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΒΙΒΛΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΕΤ 68 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ
ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ, ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ,

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ PECKS, ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΦΗΣ – ΓΡΑΦΗΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ,

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ)

1

2
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΣΕΤ 32 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 1

2
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
8

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

8
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
8

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
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 ΤΜΗΜΑ   9  –   ΥΓΕΙΟΝΟΜ  ΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   

ΚΑΕ: 60.6631.08200

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ
ΦΠΑ 24%)

1 ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ 1

2 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 1

3 ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ 1

4 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ 1

5 ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 1

6 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 1

7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 4

10
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
9

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

9
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
9

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

Λάρισα     /      /2020
Μετά τιμής

Υπογραφή – Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII΄ - 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  i) για την παράγραφο 2.2.2.2 Πιστοποιητικό     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: [ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6167]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 / ΛΑΡΙΣΑ / ΤΚ 412 22]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΝΙΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ]
- Τηλέφωνο: [2413 500329]
- Ηλ. Ταχυδρομείο: [prom@larissa-gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.larissa-dimos.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΔΑΠ ΑμΕΑ], CPV 85121100-4]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[                                   -2021]

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: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

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

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

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

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

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

α) [……]
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β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον  επίσημο
κατάλογοv:
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: 

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):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

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

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά  περίπτωση,  αναφέρετε  το  όνομα  και  τη  διεύθυνση  του  προσώπου ή  των  προσώπων  που  είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

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

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

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

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi) για την παράγραφο 2.2.2.2 Πιστοποιητικό i) για την παράγραφο 2.2.2.2 Πιστοποιητικό  
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.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων  δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα  με  τις  ενότητες  Α  και  Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

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

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

[] Ναι [] Όχι 
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ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; 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 ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
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 περιστάσειςxxvii 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες: Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας  μέτρα

αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν  το  έχει  πράξει, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν: 
[..........……]

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντωνxxi) για την παράγραφο 2.2.2.2 Πιστοποιητικό x, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxxi 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:

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

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

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] 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
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι: 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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

Καταλληλότητα Απάντηση

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

[…]

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

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:

[] 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: 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 Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiv, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις
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 ιδιωτικούςxxxv:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα  της  σύμβασης  που  αναφέρονται  στην
διακήρυξη): 
[…...........]
Περιγραφ
ή

ποσά ημερομην
ίες

παραλήπτες

2)  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:

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

β) [……]

3) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις

και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της

σύμβασης:

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίαςxxxvi το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]
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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  είμαι  σε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς
καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα  πιστοποιητικά  και  τις  λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων  που
αναφέρονταιxxxvii, 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
δωρεάνxxxviii.

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 Δήλώσης 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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iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 
αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς. 

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

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

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
ivΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων.
vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
ixΌπως 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).
xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73
παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xiiΚατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”.
xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".





xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 )
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxΟικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη  εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxvΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.
xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxxΠρβλ άρθρο 48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxiiΓια συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxivΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxvΠρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxviΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 
ανωτέρω. 
xxxviiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxviiiΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 





αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 




	1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	1.1 Συνοπτικά στοιχεία
	1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
	1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
	1.4 Θεσμικό πλαίσιο
	1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
	1.6 Δημοσιότητα
	1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

	2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
	2.1 Γενικές Πληροφορίες
	2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
	2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
	2.1.3 Γλώσσα
	2.1.4 Εγγυήσεις

	2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
	2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
	2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
	2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
	2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
	2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
	2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρσης
	2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

	2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
	2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
	2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
	2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
	2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
	2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
	2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
	2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
	H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:


	3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
	3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
	3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

	3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
	3.4 Ενστάσεις
	3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

	4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
	4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
	4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
	4.4 Υπεργολαβία
	4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
	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:


	5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	5.1 Τρόπος πληρωμής
	5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

	5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
	5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

	6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
	6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
	6.2 Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
	6.2.1.
	6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

	6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση
	6.4 Αναπροσαρμογή τιμής

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ A3 - A4, ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ,ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ
	1


	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ή ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII΄ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

