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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-3-2017 
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                Αρ.πρ. 14027 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

     ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
                  & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

              Ταχ. ∆/νση: Ζαχάρωφ 3  
                 Τ.Κ. : 115 21 Αθήνα  
             ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
           Τηλ. : 2132010501 Fax :2132010419 

Email : promithies@1ypatt.gr 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.    7/2017 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Υ.∆.Ε., ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕ∆Υ - ΚΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,  

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

(26.040,00 €) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

(του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο, επανέλεγχο και
πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
(ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ) και την έκδοση επικαιροποιηµένων
Υ.∆.Ε., εκθέσεων παράδοσης πρωτοκόλλων ελέγχου των
κτιρίων του ΠΕ∆Υ – ΚΥ της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.     
 

 
CPV 

 
50710000-5 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων  
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Είκοσι µια χιλιάδες ευρώ (21.000,00) χωρίς του ΦΠΑ 
Είκοσι έξι χιλιάδες σαράντα ευρώ (26.040,00)  συµπ/νου 
του ΦΠΑ – 24%) 

 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  

 
Προϋπολογισµός της 1ης Υ.ΠΕ. Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015 από 
τον ΚΑΕ  0439 «Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων για 
ειδικές υπηρεσίες» 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ :  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  σελ. 
    ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 4 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
4 

ΑΡΘΡΟ 3 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5 

ΑΡΘΡΟ 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 5-6 

ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ 6 

ΑΡΘΡΟ 6 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6 

ΑΡΘΡΟ 7 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΓΓΡΑΦΑ    ΣΥΜΒΑΣΗΣ     (ΤΕΥΧΗ)     ΚΑΙ     ΠΡΟΣΒΑΣΗ    ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΩΝ,     ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
7 

ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8 

ΑΡΘΡΟ 10 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 8 

ΑΡΘΡΟ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 8 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8-9-10 

ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10-11 
 
ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  –  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ  - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
  11-12-
13 

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13-14 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 14 

ΑΡΘΡΟ 17 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 14-15 

ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15 

ΑΡΘΡΟ 19 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16 

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 16 

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 16-17 

ΑΡΘΡΟ 22 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 17-18 

ΑΡΘΡΟ 23 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 18 

ΑΡΘΡΟ 24 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 18-19 

ΑΡΘΡΟ 25 ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΑ 19 

ΑΡΘΡΟ 26 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 19 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

19-20 

ΑΡΘΡΟ 28  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20 

ΑΡΘΡΟ 29  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 20 

ΑΡΘΡΟ 30  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 21 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ :   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ – 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ 

 
22-26 

   

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄  :   ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  27 
   

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆΄  :  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 36 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά/µόνο βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή) για όλα τα ΚΥ. 
(συνολική τιµή για όλα).  

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηµεροµηνία : 25-4-2017 
Ηµέρα: Τρίτη 
Ώρα : 10:30 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηµεροµηνία : 25-4-2017 
Ηµέρα: Τρίτη  
Ώρα : 11:00 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Αίθουσα Συνεδριάσεων  1ης Υ.ΠΕ. Αττικής,, Ζαχάρωφ 3,  -1 όροφος, 
11521  Αµπελόκηποι - Αθήνα 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ η συγκεκριµένη 

παροχή 

ΠΕ∆Υ - ΚΥ που ανήκουν στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής  
(σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα)  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν    είκοσι    (120)    ηµέρες    από    την    εποµένη    της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

50710000-5 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων κτιρίων  
 

ΚΑΕ 0439 «Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων για ειδικές υπηρεσίες» 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Είκοσι µια χιλιάδες ευρώ (21.000,00) χωρίς του ΦΠΑ 
Είκοσι έξι χιλιάδες σαράντα ευρώ (26.040,00)  συµπ/νου του ΦΠΑ – 
24%) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ετήσια (από την υπογραφή της)   
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Κρατήσεις που βαρύνουν τον προµηθευτή: 
o Υπέρ ∆ηµοσίου, παρακράτηση ποσοστού 0,02% επί της αξίας 

των τιµολογίων των συµβάσεων των προµηθειών και 
υπηρεσιών υγείας, µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε 
άλλου παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016. 

o Υπέρ ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων 0,06% 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ  βάσει του Ν.4112/2016. 

o Παρακράτηση 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 
βάσει του Ν.4172/2013. 

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω 
επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές. 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 

 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυµία 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (εφεξής 1η Υ.Πε. Αττικής) 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΖΑΧΑΡΩΦ 3,  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ   

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 115 21 

Τηλέφωνο 2132010400 (κέντρο) 

Φαξ 2132010419 

promithies@1ypatt.grΗλεκτρονικό Ταχυδροµείο 
 

 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)  www.1dype.gov.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Βλέπε επόµενο πίνακα 

 
Αρµόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι : 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL  
1 Ιωάννης Μανώλης  2132010501 2132010419 promithies@1ypatt.gr 
2 Ηλίας Αθανασίου 2132010411 2132010537 iathanasiou@1ypatt.gr  

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1 Ο τίτλος της σύµβασης είναι  : 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ 
& ΚΕΗΕ) και την έκδοση επικαιροποιηµένων Υ.∆.Ε., εκθέσεων παράδοσης πρωτοκόλλων ελέγχου των κτιρίων 
του ΠΕ∆Υ – ΚΥ της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ » 
 
2.2  Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης  (Άρθρο 6 .4412/2016) 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (21.000,00) χωρίς του 
ΦΠΑ δηλαδή είκοσι έξι χιλιάδων σαράντα ευρώ (26.040,00)  συµπ/νου του ΦΠΑ – 24%). Για τη δέσµευση του 
συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση µε θέµα: “Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης” για το έτος 2017 
(Α∆Α : 6∆0Φ469Η26-4ΦΝ). 
 
2.3  Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύµβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016 ) 
Ο  τόπος  παροχής  των  υπό  ανάθεση  υπηρεσιών  για τον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ) και την έκδοση επικαιροποιηµένων Υ.∆.Ε., εκθέσεων 
παράδοσης πρωτοκόλλων ελέγχου των κτιρίων του ΠΕ∆Υ – ΚΥ της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. είναι  τα ΚΥ 
που αναφέρονται στο παράρτηµα των τεχνικών προδιαγραφών. 
Η υποβολή προσφοράς τεκµαίρει την εκ µέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση της διαµόρφωσης των 
εγκαταστάσεων και κατάστασης  των ΚΥ.  Επιθεώρηση  των  κτιρίων,  µέχρι  και  τέσσερις  µέρες  πριν  την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι δυνατή κατόπιν συνεννοήσεως µε τους υπαλλήλους που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 ανωτέρω (αρµόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών). 
 
2.4  Σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016) 
Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ) και την έκδοση επικαιροποιηµένων Υ.∆.Ε., εκθέσεων 
παράδοσης πρωτοκόλλων ελέγχου των κτιρίων του ΠΕ∆Υ – ΚΥ της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ., όπως αυτές 
περιλαµβάνονται και περιγράφοντα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3.1  ∆ιάρκεια σύµβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος, το οποίο άρχεται από την υπογραφή της.(αρχική σύµβαση). 
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3.2  ∆ικαίωµα προαίρεσης (Άρθρα 53 παρ 2 εδ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Η Αρχή διατηρεί το  δικαίωµα προαίρεσης ν α  παρατείνει τη διάρκεια της σύµβασης, µε µονοµερή της 
δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για τρεις (3) επιπλέον µήνες µε έναρξη την εποµένη 
της ηµεροµηνίας λήξης της σύµβασης (παράταση), µε τους ίδιους όρους, υποχρεώσεις  και τιµές της αρχικής 
σύµβασης και χωρίς  επιβάρυνση του αρχικού συµβατικού τιµήµατος.. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προµήθειας, γίνει η 
αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις από τα 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται :  
4.1.Από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως 
ισχύουν και ιδίως από :  

4.1.1 Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο  εισόδηµα από 
εµπορικές επιχειρήσεις). 
4.1.2  Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) άρθρο 2 παρ. 1-11, «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα  και 
Ρυθµίσεις  Συναφών Θεµάτων».  
4.1.3 Το Ν. 2513/1997  «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139 
/27-6-1997). 
4.1.4  Το Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 7 & 13 έως 15.   
4.1.5 Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (Φ.Ε.Κ.248/Α). 
4.1.6 Το Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.66/Α/11-05-
2010). 
4.1.7 Το  Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική Ανάρτησης 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”και άλλες διατάξεις». 
4.1.8 Το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115/15-7-2010) άρθρο 68 « Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών». 
4.1.9 Το Ν. 3868/2010 «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ.129/Α/03 082010). 
4.1.10  Το Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/2010), «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 
4.1.11  Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), άρθρο 375 παρ. 7, για την επιβολή κράτησης 0,06% 
επί της συµβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, υπέρ της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011». 
4.1.12   Το Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 
4.1.13  Το Ν. 4172/2013, άρθρο 64 «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% για προκαταβολή επί της 
καθαρής συµβατικής αξίας». 
4.1.14  Το Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τ. Α’), «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
Π.∆. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 
4.1.13  Το Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.06.2014), «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και  εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δηµόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις». 
4.1.15  Το Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/08.08.2014), «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών & άλλες διατάξεις». 
4.1.16  Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»). 
4.1.17  Το Ν. 4430/2016 (Φ.Ε.Κ.205/Α), «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων 
της και άλλες διατάξεις». 
4.1.18  Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4238/2014 µε τις οποίες τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες 
παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας των ∆.Υ.Πε. αποτελούν δηµόσιες δοµές παροχής 
υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.∆.Υ. 
4.1.19  Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4238/2014 µε τις οποίες οι οικείες Υγειονοµικές Περιφέρειες 
αναλαµβάνουν από 1-1-2015 της πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και 
Περιφερειακών ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.  
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4.1.20  Του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α’ ), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 
και στοιχεία». 
4.1.20  Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’ ), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
4.1.21  Το ΦΕΚ 3261/Β’/4-12-2014 µε το οποίο εγκρίθηκε το ΠΠΥΥΦ 2014 της 1ης Υ.ΠΕ.. 
4.1.22  Τη µε αριθµ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής µε θέµα «Έγκριση του "Τυποποιηµένου Εντύπου 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης" (ΤΕΥ∆) του   άρθρο υ  7 9  παρ.  4  το υ  Ν.  44 12/201 6  (Α΄ 147), για διαδικασίες 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698). 
4.1.22  Τις Λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 
4.1.23 Τη µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» 
  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. 
 

4.2  Τις κάτωθι αποφάσεις & έγγραφα: 
4.2.1  Το υπ΄ αρ. Πρωτ. 48099/22-11-2016 Αίτηµα του Τµήµατος Έργων της ∆ιεύθυνσης Ενιαίας Τεχνικής 
Υπηρεσίας µε επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές.   
4.2.2  Την υπ’ αρ. Πρωτ. 13396/27-3-2017 Απόφαση του ∆ιοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής   περί   
συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την παροχή υλικών και παροχή υπηρεσιών 
τεχνικής φύσεως. 
4.2.3 Την υπ’ αρ. Πρωτ. 9462/3-3-2017 Απόφαση του ∆ιοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής   περί   συγκρότησης 
επιτροπής παραλαβής  – παράδοσης και ελέγχου έργων και παροχής υπηρεσιών τεχνικής φύσεως.. 
4.2.4 Την υπ’ αρ. Πρωτ. 12123/17-3-2017 Απόφαση του ∆ιοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής   περί   
συγκρότησης επιτροπής ενστάσεων  – προσφυγών κατά διαγωνισµών µε φορέα διενέργειας την 1η Υ.ΠΕ... 
4.2.5  Την υπ ? αριθµ. Πρωτ. 1965/17-1-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α : 6∆0Φ469Η26-4ΦΝ)    
4.2.6  Την υπ ? αριθµ. Πρωτ. 51133/8-12-2016 Απόφαση Υποδιοικήτριας σχετικά µε την έγκριση των 
προδιαγραφών και την διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισµού. (Α∆Α:   ΩΩ5Ψ469Η26-ΗΘΞ) 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  ΡΗΤΡΑ  (Άρθρο 18 παρ. 2 & 4 και άρθρο 130 παρ. 1  του Ν.4412/2016) 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους  που  
απορρέουν  από  τις  διατάξεις της  περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 
Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 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. 
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του 
οικονοµικού  φορέα  κατά  την  έννοια  της  παρ.  4,  εδ.  θ  του  άρθρου  73  του  Ν.4412/2016,  κατά  τα 
ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 του 
Ν.4412/2016) 
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει µε τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού» του άρθρου 117 του Ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 
       
ΑΡΘΡΟ 7 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (Άρθρο 20 του Ν. 4412/2016) 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2, 
παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των 
προσώπων ή και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν 
στην αγορά την περιγραφόµενη στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' & Γ'. Επιπλέον το δικαίωµα συµµετοχής υποψηφίων 
καθορίζεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. 
Για τους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς υπό µορφή ενώσεων ή προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται 
αυτοί να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2, Ν. 
4412/2016). 
 
 

17PROC005996630 2017-03-30

ΑΔΑ: 6Π5Υ469Η26-2ΛΞ



 7 

Εφόσον όµως η ανάθεση της σύµβασης γίνει σε ένωση ή σύµπραξη οικονοµικών φορέων, αυτή υποχρεούται να 
περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρα 2-παρ. 1 περ.14,53 και 121 Ν. 
4412/2016)   
8.1. Έγγραφα Σύµβασης 
Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον 
παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα: 
Α) Η παρούσα διακήρυξη µε τα παραρτήµατά της. 
Β) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
Γ) Το συµφωνητικό 
∆) Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή. 
8.2 Σειρά Ισχύος. 
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύµβασης, σε περίπτωση 
ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 
1. Το συµφωνητικό 
2. Η ∆ιακήρυξη µε τα παραρτήµατά της. 
3. Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή. 
4. Η τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 
8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόµενο της διακήρυξης στα Παραρτήµατά της 
και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (τεύχη) µέσω της ιστοσελίδας της Αρχής, στη διαδροµή : 
http://www.1dype.gov.gr>∆ιευθύνσεις και Τµήµατα>∆ιαγωνισµοί - Προµήθειες. 
Τα προαναφερόµενα τεύχη διατίθεται και από τη 1η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής / ∆ιεύθυνση  Οικονοµικής 
Οργάνωσης και Υποστήριξης / Τµήµα Προµηθειών, Ζαχάρωφ 3, Αµπελόκηποι, 1ος όροφος, (αρµόδιος 
υπάλληλος: Γιάννης Μανώλης, τηλέφωνο 2132010501), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Για την παραλαβή 
των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ, 
εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω έγγραφα της σύµβασης και ταχυδροµικά, εφόσον τα 
ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν κατόπιν συνεννόησης µε την Αρχή, πέραν της αναφεροµένης στο προηγούµενο 
εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η Αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή τους στον ενδιαφερόµενο. 
8.4 ∆ιευκρινίσεις – Συµπληρωµατικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν. 4412/2016)  
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ. για τον διαγωνισµό, το 
αργότερο 6 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από 
την Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
   
ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του  Ν. 4412/2016)   
I. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών   από την 
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των 
προσφορών τους, σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4 και αποδεχθούν την παράταση, οι 
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 
II. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
III.  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 120 ηµέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, 
εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού 
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, 
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται 
µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
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ΑΡΘΡΟ 10 : ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα διακήρυξη µαζί  µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (αναλυτική διακήρυξη µετά των παραρτηµάτων 
της, ΤΕΥ∆, έντυπο οικονοµικής προσφοράς) και τα παραρτήµατα αυτής θα δηµοσιευθούν: 

1. στο ΚΗΜ∆ΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
2. στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ σύµφωνα µε το Ν. 3861/2010 και  
3. στον διαδικτυακό τόπο της αρχής : www.1dype.gov.gr 

 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016) 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει 
τιµής (χαµηλότερη τιµή), συνολική τιµή για όλα  τα ΚΥ.   
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73,74 & 75   Ν.4412/2016) 
12.1 Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο  διαγωνισµό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και  αποτυπώνονται 
στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση των 
οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη και 
παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις των 
άρθρων 73 παρ. 1, 2 & 4 εδ. Α και θ του Ν. 4412/2016. 
12.2    ΤΕΥ∆ ( Άρθρο 79 παρ. 4 του Ν4412/2016) Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και θα 
διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν, προαιρετικά, από την  Υπηρεσία,  εφόσον ζητηθεί σε δύο µορφή 
αρχείου DOC (σε επεξεργάσιµη µορφή), για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το 
συµπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή. 
12.3 Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
της παρούσας (Παράρτηµα ∆) είναι οι εξής: 
 
Α) Να µην υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται  στο Μέρος 
ΙΙΙ Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Οικονοµικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισµού της παρούσας περίπτωσης Α, 
µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του , παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται 
από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε  τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, 
από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
Β) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος III.Β. 
του ΤΕΥ∆. (Λόγοι  που σχετίζεται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 
 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
 
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παρούσα περίπτωση, θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό  που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 
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Γ) Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να µην έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή να µην έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή να µη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
 
Η Υπηρεσία µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 
 
∆) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 
και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
 
Ε) Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά 
του, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ως σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ.  2 του 
άρθρου 68 του ν. 3863/2010. 
 
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, ∆ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που 
σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα) στα αντίστοιχα πεδία. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η Υπηρεσία  
αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ , ∆ & 
Ε. 
 
Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας διαγωνισµού να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις συµµετοχής Α, Β , Γ , ∆, Ε και ΣΤ και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
12.4 Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως  εξής: 
-     Το  µέρος  Ι  είναι  συµπληρωµένο  από  την  Υπηρεσία και  όλα  τα  υπόλοιπα  µέρη  (ΙΙ,  ΙΙΙ  και  VI) 
συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα, κατά περίπτωση, και µόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από 
την Υπηρεσία, όπως εµφαίνονται στο συνηµµένο ΤΕΥ∆ του Παραρτήµατος ∆΄ της παρούσας 
-   Το µέρος  ΙΙ.∆ συµπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (βλέπε άρθ. 12.6 της 
παρούσας). 
-  Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά 
νόµο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Επισηµαίνεται ότι : 
   Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ένα 
ΤΕΥ∆. 
   Όταν  συµµετέχουν   οικονοµικοί   φορείς   υπό   τη   µορφή   ένωσης,   πρέπει   να   συµπληρωθεί   και   να  
υποβληθεί για κάθε φορέα –µέλος της ένωσης  χωριστό  ΤΕΥ∆,  στο  οποίο   παρατίθενται  οι πληροφορίες 
που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας) 
   Στην  περίπτωση  που ο  συµµετέχων οικονοµικός φορέας  δηλώσει πως θα αναθέσει υπό  µορφή 
υπεργολαβίας ποσοστό της σύµβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται µαζί 
µε το ΤΕΥ∆ του συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα και χωριστό ΤΕΥ∆ εκ µέρους του/των υπεργολάβου/ων 
(βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας) 
   Στις περιπτώσεις  όπου περισσότερα  από ένα  άτοµα  είναι  µέλη  του διοικητικού, διευθυντικού   ή  
εποπτικού  οργάνου ενός  οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης  αποφάσεων  ή ελέγχου 
σε αυτό  , τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆..  
 
12.5 Ενώσεις οικονοµικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 
α)   Οι   ενώσεις   δεν  υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την  
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσµα 
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του διαγωνισµού, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής  είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύµβασης. 
β) Όταν συµµετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α . [Τρόπος 
συµµετοχής] και συµπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους ερωτήµατα α, β και γ. 
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα – µέλος της ένωσης, στα οποία 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV. 
γ)  Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονοµικών  φορέων,   όλα τα µέλη  της 
ευθύνονται έναντι της Αρχής  αλληλέγγυα και   εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης  της σύµβασης στην 
ένωση,  η ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί  µέχρι  πλήρους εκτέλεσης της  σύµβασης. 
 
12.6 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) 
Η ανάθεση της υπηρεσίας δεν µπορεί να ανατεθεί υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016) 
 
13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισµού. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση : 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, Ζαχάρωφ 3,  

Αθήνα, -1ος  όροφος, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στις 25-4-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
11:00 πµ (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού  & έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 
 
13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 
Οι   φάκελοι   των   προσφορών   υποβάλλονται   στο   πρωτόκολλο   της   Αρχής,   στην   διεύθυνση   της 
παραγράφου 13.1 άνω. 
Οι προσφορές υποβάλλονται  µε : 
(α) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αρχής,  είτε 
(β)  µε ταχυδροµική αποστολή µέσω συστηµένης επιστολής ή µε courier προς την  Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδροµικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β 
άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
Αρχής,  το  αργότερο  µέχρι  την  ηµεροµηνία  διενέργειας  διαγωνισµού,  δηλαδή  µέχρι  και  τις 25-4-
2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ. Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου 
των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα και αν η Υπηρεσία 
ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, 
δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της προθεσµίας παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο εδάφιο γ. 
Η παραλαβή µπορεί να συνεχιστεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθέντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η 
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµοδίου γνωµοδοτικού οργάνου, µε 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσµα,  η  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  σηµειώνει  στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που 
παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) 
και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 
Η Υπηρεσία παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των   
προσφορών   στις   ακόλουθες   περιπτώσεις   :   α)   Όταν,   για   οποιονδήποτε   λόγο,   πρόσθετες 
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις 
(4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της 
σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή 
δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Υπηρεσία να 
παρατείνει τις προθεσµίες. 
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ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016) 
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
 
Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο σύµφωνα µε το 
άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής 
Γ. Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης 
∆. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού &  
Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονοµικού φορέα). 

  Η ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προσφορά να µην αποσφραγιστεί» 
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εµπεριέχει τους υποφακέλους 
που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις 
οικείες διατάξεις : 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο των προκηρυγµένων υπηρεσιών για όλα τα ΚΥ συνολικά. 
Σηµειώνεται ότι ο µειοδότης θα είναι ένας για όλα τα ΚΥ. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η ανάλυση 
της προσφοράς ανά Κ.Υ. 
 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εµπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους: 
α)  Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», (βλέπε παρ. 
14.2.Α της παρούσας)  
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (βλέπε παρ. 14.2.Β της 
παρούσας). 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.   
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (βλέπε παρ. 14.2.Γ της 
παρούσας).  

Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονοµασία του περιεχοµένου τους (π.χ. 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και 
την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος οικονοµικού φορέα. 

14.2 Περιεχόµενο επί µέρους φακέλων 
14.2. α. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής (Άρθρο 93 Ν. 4412/2016) 
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινή 
αποκλεισµού.τα εξής : 
Ι. το ΤΕΥ∆ συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθρ. 12 της παρούσας.  
 
14.2.Β  Τεχνική προσφορά  (άρθρο 92 και 94 – παρ. 4 του Ν. 4412/2016) 
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινή αποκλεισµού 
.τα εξής : 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην οποία: 
i) δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό 
ανάθεση σύµβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. 
ii) όλα τα έγγραφα ή δικαιολογητικά τα οποία ιδίως τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα 
οικονοµικού φορέα, και αποδεικνύουν την δυνατότητα του να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Β’ και όσα έγγραφα αναφέρονται στους όρους και 
στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγησης 
των προσφορών. Σε περίπτωση που 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 την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
iii Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα εξής δικαιολογητικά, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 

Α. ∆ικαιολογητικά συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO ISO:9001 ή αντίστοιχο ισχύον, από 
φορέα πιστοποίησης διαπιστευµένο για το σκοπό αυτό ή αντίστοιχο ισοδύναµο (φωτοτυπία) εάν απαιτείται από 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης  
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Β. Πιστοποιητικό σήµανσης «CE» εάν απαιτείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Γ. Σε περίπτωση που από τους ειδικούς όρους ή την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές των υλικών, 

ζητούνται PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο κλπ, αυτά 
υποβάλλονται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στους ειδικούς αυτούς όρους και την τεχνική περιγραφή. Αν δεν 
ορίζουν αλλιώς, αυτά υποβάλλονται κατά προτεραιότητα στην Ελληνική γλώσσα. ∆ευτερευόντως, υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής τους στην Αγγλική γλώσσα χωρίς µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, µε την επιφύλαξη 
ότι αν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, οι συµµετέχοντες, επί ποινής απορρίψεως, έχουν την υποχρέωση 
εντός ταχθείσας προθεσµίας, να προσκοµίσουν επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα τα παραπάνω 
τεχνικά φυλλάδια, PROSPECTUS, έντυπα, κλπ. 
iv) οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο ζητείτε στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης   
Παράρτηµα Β’. 
 
14.2.Γ  Οικονοµική  προσφορά (άρθρο 95 Ν. 4412/2016) 
Ο φάκελος «Οικονοµική  προσφορά» περιέχει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινή 
αποκλεισµού, την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος:, σύµφωνα µε το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς 
του παραρτήµατος Γ΄ της διακήρυξης.  
Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόµενος και στην περίπτωση νοµικού προσώπου ή 
ένωσης προσώπων ο νόµιµος εκπρόσωπός του να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης µε την τιµή 
της προσφερόµενης υπηρεσίας του παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας 
καταχώρησης πριν το διαγωνισµό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει η υπηρεσία 
καταχωρηµένη στο παρατηρητήριο τιµών τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία της υποβολής της προσφοράς. (µε ποινή 
απόρριψης). 

 
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιµής, σε ευρώ. 
Το τίµηµα της προσφοράς κάθε προσφέροντος θα δοθεί µε µία και µοναδική και συνολική τιµή για όλες τις 
υπηρεσίες που ζητούνται και για όλα τα ΚΥ προ ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα 
ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.. Στην προσφερόµενη τιµή θα 
περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
µη συµπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικών και 
ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. 
 
14.3 Γλώσσα 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
14.4 Λοιπά στοιχεία 
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογραφούνται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή σε περίπτωση 
νοµικών προσώπων, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
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. 
Τα  δηµόσια  και ιδιωτικά  έγγραφα, καθώς  και τα αλλοδαπά δηµόσια  έγγραφα  υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 
Με την υποβολή της προσφοράς τεκµαίρεται ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 15  :  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 
παρ 2 του Ν.4412/2016) – ισότιµες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016) 
15.1  Έναρξη διαδικασίας 
Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1  της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που  κατατίθενται  
κατά  την  παραπάνω  ηµεροµηνία  στην  αρµόδια  επιτροπή  κηρύσσεται  από  τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα 
πριν από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η  
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υποβολή που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως µη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 
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 υποβλήθηκαν από αυτούς. 
15.2 Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής:  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού αριθµεί, µονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των 
προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι µε την ένδειξη 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι 
τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες 
υποφάκελοι παραµένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.  
Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και 
τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, µονογράφει και 
σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά 
ανά φύλλο καθώς και την οικονοµική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που 
περιέχονται σ’ αυτούς.  
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 
διαγωνιζοµένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.  
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις Οικονοµικές Προσφορές των 
εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν στο ∆ιαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές για την ανάθεση είναι 
ασυνήθιστα χαµηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. 
Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται µε την παροχή διευκρινίσεων εκ µέρους του υποψήφιου 
Αναδόχου.  
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την 
πλέον συµφέρουσα  από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής µε την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασίας 
αξιολόγησης και εισηγείται και γνωµοδοτεί στην ∆ιοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ για τον προσωρινό ανάδοχο, το οποίο   
εγκρίνεται από το ∆ιοικητή της 1ης ∆.Υ.ΠΕ.. 
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιµες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή 
των πεδίων µε α/α 12 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» ή 13 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Αρχή επιλέγει τον 
προσωρινό ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που έχουν 
προσφέρει την ίδια τιµή και το αποτέλεσµα καταγράφεται στο πρακτικό. 
  
Η απόφαση του ∆ιοικητή της 1ης  ∆.Υ.ΠΕ. κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 της 
παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ   16    :    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΓΙΑ   ΥΠΟΒΟΛΗ   ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ    
(Άρθρο   103Ν.4412/2016) 
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών  
από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  πρωτότυπα  ή αντίγραφα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα 
δηλώθηκαν στα µέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥ∆. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εµπρόθεσµα σε σφραγισµένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρµόδια επιτροπή. 
16.2 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Υπηρεσία µπορεί να παρατείνει την 
ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ηµέρες. 
16.3  Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι  
ψευδή  ή  ανακριβή  ή  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισµένο  χρονικό διάστηµα τα  
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απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά 
που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
των µερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του 
άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 
16.4  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την 
αρµόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την εν λόγω 
απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 
16.5  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 17:∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 
Ν.4412/2016) 
17.1   Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  (αποδεικτικά  µέσα)  που  καλείται  να  υποβάλει  ο   προσωρινός  
 ανάδοχος  στην  προθεσµία του άρθ. 1 6.1  της  παρούσας  είναι  τα εξής  
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες),  απόσπασµα  ποινικού  µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµο εγγράφου που εκδίδεται από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν 
δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 12.3 Α της παρούσας. 
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 
Ι) για την καταβολή φόρων,  αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη  προς το ελληνικό δηµόσιο. 
ΙΙ)  για  την  καταβολή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,  πιστοποιητικά  που  εκδίδονται  από  την 
αρµόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του  ότι έχουν εκπληρωθεί οι  υποχρεώσεις  του   
φορέα,  όσον  αφορά   στην   καταβολή  των   εισφορών  κοινωνικής ασφάλισης  ,  σύµφωνα  µε  την ισχύουσα 
ελληνική νοµοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονοµικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση 
που είναι ένωση για κάθε φορέα – µέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 12.6.β της παρούσας, 
υποβάλλονται  και  για τον υπεργολάβο. 
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα): 
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια, κατά 
περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου  
12.3,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  µπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή 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 της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3. 
 

ΙΙ) Για την περίπτωση ∆ του άρθρου 12.3, ήτοι για τη µη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού  ή  εµπορικού  οργανισµού  της  χώρας  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι οριζόµενοι 
στο µέρος λόγοι αποκλεισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 18:  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν. 4412/2016) 
18.1 Η Υπηρεσία κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ. επί αποδείξει. 
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας). 
18.2  Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να  
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προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,  προσκοµίζοντας  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  σύµφωνα  µε  το άρθρο  21  της 
παρούσας,  καθώς  και  επικαιροποιηµένα  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  του  άρθρου  17  τ ης  παρούσας  
(εφόσον υφίσταται αλλαγή)  . 
18.3 Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  
γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την αµέσως  επόµενη  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει µόνο της τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της  
σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 
106 του Ν.4412/16. 
18.4   Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης: 
α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης του άρθρου 3.2 της παρούσας και 
β) σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της Υπηρεσίας.. 
 
ΑΡΘΡΟ 19:  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 
19.1 ∆εν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά 
19.2 ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, 
19.3 Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων   
συµµετοχής στο διαγωνισµό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
19.4 Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, 
19.5 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, 
19.6 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους τµήµατα της υπηρεσίας, χωρίς 
αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
19.7 Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, 
19.8 Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των 3 µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, 
19.9 Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο.  
19.10 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
19.11 Προσφορά σε µέρος της υπηρεσίας των επιµέρους προκηρυσσοµένων υπηρεσιών της διακήρυξης και δεν 
καλύπτει το σύνολο των ζητουµένων υπηρεσιών. 
19.12.Η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της παρούσας διακήρυξης, 
19.13 Η οικονοµική προσφορά είναι υπερβολικά χαµηλή σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 
19.14 ∆εν περιλαµβάνει µε σαφήνεια τη προσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζει τιµές σε οποιοδήποτε σηµείο της 
τεχνικής προσφοράς, 
19.15 Όταν οι προσφερόµενες τιµές είναι ανώτερες από αυτές του παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ (εάν 
υπάρχουν) 
19.16 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 
  Η 1η Υ.ΠΕ. δικαιούται στη βάση του έννοµου συµφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζηµίως γι' 
αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται µερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Η 1η Υ.ΠΕ. επίσης δικαιούται να 
ακυρώνει µέρος ή ολόκληρο το διαγωνισµό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης η ∆ιοίκηση 
της 1ης Υ.ΠΕ διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτό να µαταιώσει ή να 
επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 20   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 127 Ν. 4412/2016) 
20.1 Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του     
Ν.4412/2016. 
20.2  Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) µέρες πριν από 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
20.3  Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε 
(5) µέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
20.4  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιων της Αναθέτουσας Αρχής. 
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20.5 Σε περίπτωση υποβολής ένστασης µε τηλεοµοιοτυπία (fax), από τους προµηθευτές, αυτή δεν θα 
λαµβάνονται υπόψη, παρά µόνο εάν επακολουθήσει από την τηλεοµοιοτυπία (fax) η υποβολή του 
επιβεβαιωτικού πρωτοτύπου της ενστάσεως. 
20.6 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
20.7 Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσµίας δέκα ηµερών, µετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 21   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Άρθρο 72 Ν. 4412/2016) 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι διατυπωµένες 
στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
21.1 Εγγύηση συµµετοχής: ∆εν απαιτείται. 
21.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
Η  Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της 
σύµβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, απευθύνεται δε προς την Αρχή. 
Στην  περίπτωση  που  η  αξία  της  σύµβασης  είναι  ίση  ή  κατώτερη  των  20.000 ,00  ευρώ,   δεν   
απαιτείται εγγύηση καλής  εκτέλεσης  (Πρβλ . τρίτο εδ. τ ης  παρ.1.β του  άρθρου 72  του  Ν.4412/2016 )   

Η εγγυητική επιστολή περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 
α)   την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β)   τον εκδότη, 
γ)   τον φορέα προς τον οποίο ευθύνονται,  
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 παρούσας διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
θ)    την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι)    την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
ια)   τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 
 Ειδικά  το  γραµµάτιο  του  Ταµείου  Παρακαταθηκών  και  ∆ανείων  αρκεί  να  φέρει  τα  παρακάτω  
στοιχεία:  α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την οποία 
απευθύνεται 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, ζ) τα στοιχεία της  
σχετικής  διακήρυξης  και  την  ηµεροµηνία  διενέργειας  του  διαγωνισµού  και  η)  τον  τίτλο  της 
σύµβασης. 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης, κατά το άρθρο 3.2 της παρούσας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να καταθέσει νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αξίας της νέας σύµβασης (παράτασης) εκτός ΦΠΑ. Το αυτό απαιτείται και σε περίπτωση 
τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής 
αξίας. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 
Σε  περίπτωση  ανάθεσης  της  σύµβασης  σε  ένωση  (κοινοπραξία),  όλα  τα  µέλη  της  ευθύνονται έναντι 
της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης 
 
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της 
1ης Υ.ΠΕ Αττικής κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρµόδιο για τον έλεγχο των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 4412/2016) 
Η Αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα 
έγγραφα της σύµβασης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 412/2016,  
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
δ) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για τον 
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, 
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της  σύµβασης,  
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,  
ζ)  στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 23 : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 219  4412/2016)` 
23.1 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών και της καλής εκτέλεσής τους θα γίνεται από τριµελή 
Επιτροπή η οποία θα ορίζεται από τη ∆ιοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ και θα  συντάσσει και υπογράφει, για το σκοπό 
αυτό, πρωτόκολλο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της πληρωµής του αναδόχου. Το πρωτόκολλο 
κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία της ∆ιοίκησης 1ης  Υ.ΠΕ. Αττικής.  
23.2  Αντικείµενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά και ποιοτικά 
εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον ανάδοχο. 
23.3 Η παραλαβή ή απόρριψη των εργασιών αποτελεί δικαίωµα της Επιτροπής. 
23.4 Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειµένου της 
σύµβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής  Παραλαβής. 
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους 
της σύµβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν και γνωµοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (Άρθρο 203, 205 & 218 
Ν.4412/2016) 

24.1 Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος1   
από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές  του  
υποχρεώσεις  ή  δεν  συµµορφωθεί  µε  τις  γραπτές  εντολές  της  Υπηρεσίας,  που  είναι σύµφωνες µε την 
σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, 
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων 
 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη 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 πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης. 
 
Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση,  επιβάλλεται, µετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
 
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός από 
τη συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 
 
24.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης 
και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αρχής. 
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης  
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συνολικής διάρκειας της σύµβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανώτερα βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή του φορέα διεξαγωγής. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο  έκπτωτο. 

24.3 Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει του παρόντος 
άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της Αρχής ή του φορέα που 
εκτελεί-διοικεί τη σύµβαση [συµπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα 
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
ΑΡΘΡΟ 25   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
25.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
25.2  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
25.3  Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

• Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του 
εργοστασίου του προµηθευτή. 

• Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή. 
• Πληµµύρα. 
• Σεισµός. 
• Πόλεµος. 
• Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 
• Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 

25.4 Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει µε έγγραφό του κοινοποιούµενο προς την 1η 
Υ.ΠΕ. και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη 
αναγνώριση από την 1η Υ.ΠΕ. της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις 
συνέπειες της εκπρόθεσµης ή µη κατάλληλα εκπλήρωσης της προµήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 26 :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
26.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις  του, που  απορρέουν από την τεχνική περιγραφή 
– προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.  
26.2  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις  του που  απορρέουν από τις  διατάξεις της 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του 
Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 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.  
26.3 Τα  µέρη  διατηρούν  το  δικαίωµα  όπως  προβούν  στην  από  κοινού  πρόωρη  λύση  της  σύµβασης 
αζηµίως, ή στην τροποποίησή της στην περίπτωση µεταστέγασης  ή κατάργησης των αναφεροµένων ΚΥ.  
26.4 Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ µέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των 
όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτοµέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο 
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωµής θα περιγραφούν στη σύµβαση µεταξύ 
αναδόχου και Υπηρεσίας 
 
ΑΡΘΡΟ 27 : ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
27.1. Χρηµατοδότηση  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ  Ν.4412/2016) 
Το  έργο  χρηµατοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προϋπολογισµού  της  1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής  
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Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015 (από τον ΚΑΕ  0439 «Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων για ειδικές υπηρεσίες»)  
27.2 Φόροι - Κρατήσεις 
Η αµοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 
-    κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 375 
παρ 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω 
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήµου 
-    παρακράτηση  φόρου  8%  επί  της  καθαρής  συµβατικής  αξίας  των  υπηρεσιών,  (άρθρο  64 
4172/2013) 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αρχή. 
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές. 
27.3  Πληρωµή αναδόχου/ ∆ικαιολογητικά πληρωµής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016 & υπ.. Ζ5 4251/2013 ) 
1) Η πληρωµή του αναδόχου για την αµοιβή τους της παροχής υπηρεσιών θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4152/2013 προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη της διαδικασίες επαληθεύσεως της 
αντιστοιχίας των συµφωνηµένων και παραλαµβανοµένων αγαθών ή υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
προ αυτής παραληφθεί τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο για την πληρωµή έγγραφο. Αν µέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο του προµηθευτή, η προθεσµία των 
εξήντα (60) ηµερών άρχεται από της παράδοσης τέτοιου εγγράφου. 
2) Τόκος υπερηµερίας οφείλεται µόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστερήσεως πληρωµής , το δε ύψος αυτού 
υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) στην πιο 
πρόσφατη κύρια πράξη χρηµατοδότησης, η οποία πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα 
του οικείου εξαµήνου, προσαυξηµένο κατά 0,30 ποσοστιαίες µονάδες. 
3) Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µε επιταγή στο όνοµα του δικαιούχου ή επ’ ονόµατί του µετά από τη 
θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

• Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:  
α) Φορολογική ενηµερότητα. 
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταµείων). 
γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωµή. 
 
ΑΡΘΡΟ 28:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
28.1 Η 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  1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 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 ∆ικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

28.2. Η σύµβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του 
άρθρου 68 του ν. 3863/2010. 
 
ΑΡΘΡΟ 29 :   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
29.1  Οι ανάδοχοι και η 1η Υ.ΠΕ Αττικής θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 
προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 
29.2  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια 
Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
29.3  ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφτεί στη 
σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των ∆ικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική 
Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω Παράγραφο. 

ΑΡΘΡΟ 30 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
30.1. Η σύµβαση ισχύει πάνω από κάθε άλλο κείµενο που εκδίδεται (διακήρυξη, προσφορά κλπ.) εκτός 
προφανών σφαλµάτων και παραδροµών γενικά. 
30.2 Ο ανάδοχος σχετικά µε την διακήρυξη και την σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων 
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της Αθήνας. 
30.3 Οι εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
διακήρυξης. 
30.4 Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών. 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» . Στην αντίθετη 
περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 
30.5 Τέλος για όσα δεν αναφέρονται λεπτοµερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της 
κείµενης Νοµοθεσίας. 
 
 
 
 
                           
                                                                                                            Η ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 
                                                                                                          ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΙΣΚΗΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Έλεγχος, επανέλεγχος και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ) και την 

έκδοση επικαιροποιηµένων Υ.∆.Ε., εκθέσεων παράδοσης και πρωτοκόλλων ελέγχου των κτιρίων του 

ΠΕ∆Υ - Κέντρων Υγείας (ΚΥ) της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές αναφέρεται στον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση 
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πίνακες χαµηλής τάσης) και την έκδοση επικαιροποιηµένων Υ.∆.Ε., 
έκθεση παράδοσης και πρωτόκολλα ελέγχου προς αντικατάσταση των κατατεθειµένων στην επιχείρηση 
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, κτιρίων του ΠΕ∆Υ - Κέντρων Υγείας της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.   

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Φ7.5/1816/88/27.02.2004, του Υπουργού Ανάπτυξης 
«Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε), µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και τις σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 470/Β/5.03.2004), τέθηκε σε ισχύ από 05.03.2006 το 
πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, περιγράφονται λεπτοµερώς το πώς πρέπει να γίνεται ο 
αρχικός έλεγχος και κάθε επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 

Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται µε πιστοποιηµένα πολυόργανα υψηλής ακρίβειας 
που τεκµηριώνουν την ασφαλή και σωστή λειτουργία της, βάση των κανονισµών της ηλεκτρολογικής 
νοµοθεσίας ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ.   

Στη περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλµατα, κακοτεχνίες και ελλείψεις στην εγκατάσταση, είτε από τις 
µετρήσεις και τις δοκιµές είτε από τον οπτικό έλεγχο, θα πρέπει να αποκατασταθούν έτσι ώστε να συµφωνούν 
µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ. 

Από την 1 Νοεµβρίου 2011, η νέα Υπεύθυνη ∆ήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ∆Ε) είναι η µόνη 
δήλωση που δέχεται η ∆ΕΗ. Σκοπός της είναι να µειωθούν οι ηλεκτροπληξίες και οι πυρκαγιές από ηλεκτρικά 
αίτια και να βελτιωθούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Βάσει του Άρθρου 5 της Απόφασης Αρ.Φ.7.5/1816/88/ Αρ. φύλλου 470/5-3-2004, που αφορά την 
αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.), µε το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, και για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές απαιτήσεις και τη µεθοδολογία του νέου Προτύπου. 
Το νέο πιστοποιητικό περιλαµβάνει : 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 
� Έκθεση παράδοσης 
� Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 
� Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις πριν το Μάρτιο του 

2006) 
� Μονογραµµικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης (ηλεκτρονική µορφή AutoCAD ή 

συµβατό µε αυτό λογισµικό σχεδίασης) 
� Κάτοψη µε τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών κλπ (ηλεκτρονική µορφή autocad ή συµβατό 

µε αυτό λογισµικό σχεδίασης) 
Οι εργασίες θα διενεργηθούν σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις και την µεθοδολογία του ισχύοντος προτύπου 
ΕΛΟΤ HD 384 (Υ.Α. Φ.7.5/1816/88 ΦΕΚ 470/Β/05.03.2004) και θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
ευρωπαϊκών και ελληνικών κανονισµών και µε όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης από 
ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, κατόχους της απαιτούµενης αντίστοιχης άδειας (Ν. 4483/1965 ΦΕΚ 118/Α/65, 
Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 ΦΕΚ 884/Β/15.05.2011, Ν. 3982 ΦΕΚ Α΄143/17-06-2013). Μετά την 
διενέργεια του ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατατίθεται στην ηλεκτρική επιχείρηση διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας η υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη µε τα έγγραφα που τη 
συνοδεύουν (πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό 
σχέδιο πίνακα) µε µέριµνα και αυτοπρόσωπη παρουσία του αναδόχου. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης διαθέτει 
τον απαιτούµενο µετρητικό εξοπλισµό, όργανα και εργαλεία ελέγχου. Επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να διασφαλίσει τόσο την ασφάλεια των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής, όσο και την 
ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από την ασφαλή λειτουργία 
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (αρνητικό αποτέλεσµα ελέγχου) θα κατατεθεί στην υπηρεσία µας έγγραφη 
έκθεση - πρόταση µε µέτρα εργασιών επισκευής - συντήρησης. Μετά την άρση των ελλείψεων ακολουθεί 
επανέλεγχος, πιστοποίηση και έκδοση Υ.∆.Ε. Ο επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαµβάνεται στην τιµή των 
εργασιών. 
Κατ΄ ελάχιστο θα διενεργηθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 
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Η µη διενέργεια των ελέγχων και των επανελέγχων όπως έχουν οριστεί νοµοθετικά, µπορεί να 
δηµιουργήσει προβλήµατα στους εµπλεκόµενους (ιδιοκτήτες, κατασκευαστές, ηλεκτρολόγους κ.λ.π.) ιδιαίτερα 
αν συµβεί ατύχηµα. Μία ηλεκτρική εγκατάσταση µπορεί να είναι ή να γίνει επικίνδυνη. Με συστηµατικούς 
αρχικούς ελέγχους και επανελέγχους µπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφάλεια και η ποιότητα στις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις.  Από την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου θα προκύψει ελαχιστοποίηση σε βλάβες, 
πυρκαγιές και ατυχήµατα στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και διασφάλιση ποιότητας των 
εγκαταστάσεων µε αντίστοιχη εξοικονόµηση ενέργειας. 
 

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

� Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384  
� Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: Τροποποίηση της 

υπ' αριθ. 115239/25702/3627  της 21 ∆εκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β' 8/11.01) απόφασης του Υπουργού 
Βιοµηχανίας «Περί ερµηνείας των διατάξεων του Νόµου 4483/65», (ΦΕΚ Β' 844/16-5-2011) 

� Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης: Αντικατάσταση του ισχύοντος 
Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) µε το ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές 
διατάξεις, (ΦΕΚ Β' 470/5.5.2004».  

� Απόφαση Φ.50/οικ. 11784/742: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 844) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Περί ερµηνείας 
των διατάξεων του Ν. 4483/1965, (ΦΕΚ Β' 1809/11.8.2011) 

� Απόφαση Φ Α΄ 50/12081/642: Θέµατα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), 
καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και κατασκευής θεµελιακής 
γείωσης, (ΦΕΚ Β' 1222/5.9.2006). 
 

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ  

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελµα και 
εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. Στην προσφορά του κάθε 
ενδιαφεροµένου κατατίθενται όλα επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

I. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εναλλακτικά µία από τις παρακάτω άδειες εγκαταστάτη: Α) Αποφοίτου 
Πολυτεχνείου (ηλεκτρολόγος ή µηχανολόγος µηχανικός) - βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας Β) Αποφοίτου 
ΤΕΙ (ηλεκτρολόγος ή µηχανολόγος µηχανικός ΤΕ) - βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας Γ) Εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας (σύµφωνα µε το Π∆ 108/2013)  

II.  Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προς εκτέλεση εργασίες θα συµφωνούν πλήρως µε τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
ΕΝ HD 384, ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό, την εξειδικευµένη τεχνογνωσία και το επαρκές και 
κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συµµετοχή του από διαγωνισµούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας καθώς και ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό. 
 

Η σύµβαση θα έχει διάρκεια δέκα (10) µηνών από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλου της και µέχρι την 
πραγµατοποίηση των συγκεκριµένων εργασιών. Παράταση προθεσµίας µπορεί να χορηγηθεί µετά από έγγραφη 
και αιτιολογηµένη απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής (∆ιοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ). 
 

4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι τα κτίρια του ΠΕ∆Υ - Κέντρα Υγείας της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. που 
αναφέρονται στον Πίνακα 1: 

ΚΥ Σπάτων Χρ. Μπέκα & Πικερµίου 1, Σπάτα 19004 

ΚΥ Καπανδριτίου Καπανδρίτι 19014 

ΚΥ Κορωπίου Β. Κωνσταντίνου 7, Κορωπί 19400 

ΚΥ Νέας Μάκρης Λεωφ. Μαραθώνος & Αρτέµιδος, Ν. Μάκρη 19005 

ΚΥ Μαρκόπουλου Τέρµα Ευαγγελιστρίας, Μαρκόπουλο-Μεσογαίας 19003 

ΚΥ Λαυρίου Ιακώβου ∆ιαµαντοπούλου, Λαύριο 19500 

17PROC005996630 2017-03-30

ΑΔΑ: 6Π5Υ469Η26-2ΛΞ



 23

ΚΥ Ραφήνας – Πικερµίου ∆ιασταύρωση Ραφήνα 19009, Ραφήνα 19009 

ΚΥ Καλυβίων – Θορικού 1ο χλµ. Λεωφόρου Καλυβίων-Αναβύσσου, Καλύβια 19010 

ΚΥ Βύρωνα Κορυτσάς 3, Βύρωνας 16231 

Πίνακας 1: Κέντρα Υγείας ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. 

 
Εντός µιας εβδοµάδας από την υπογραφή της σύµβασης, ορίζεται το χρονοδιάγραµµα των επισκέψεων 

σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο παρακολούθησης της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.. Ο ανάδοχος συµµετέχει σε 
συσκέψεις και παρέχει πληροφορίες στις υπηρεσίες της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. και τα όργανά τους. Ο 
ανάδοχος προβαίνει τουλάχιστον σε δυο (2) αυτοψίες εβδοµαδιαίως σε κτίριο ΚΥ, ενώ θα είναι στη διάθεση της 
∆ιεύθυνσης Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. και θα ανταποκρίνεται άµεσα σε επείγουσες 
περιστάσεις που αφορούν έλεγχο και πιστοποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε κτίρια ΚΥ ∆ιοίκησης της 
1ης Υ.ΠΕ. καθώς και απεριόριστο αριθµό έκτακτων επισκέψεων σε περίπτωση αστοχιών ελέγχου, καταγραφής 
και πιστοποίησης. Ο ανάδοχος παραδίδει υπογεγραµµένα (και σε ψηφιακή µορφή – τα σχέδια σε αρχεία 
AutoCAD ή σε συµβατό µε αυτό λογισµικό), την Υ.∆.Ε. (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση 
παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και πινάκων) συνοδευόµενη 
υποχρεωτικά από εκτυπωµένες σχετικές µετρήσεις διαπιστευµένων οργάνων για κάθε ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση, που θα αποδεικνύουν την εύρυθµη, ασφαλή και καλή λειτουργία του. Επιπλέον ο ανάδοχος 
οφείλει να καταθέτει τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά κάθε εγκατάστασης στην αρµόδια υπηρεσία του 
∆Ε∆∆ΗΕ. 

Ο ανάδοχος τηρεί µε δική του ευθύνη τις εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης σε σχετικό βιβλίο 
(ηµερολόγιο εργασιών). Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της 
προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και 
σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι µέρος του προσωπικού 
του αναδόχου δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, η ∆ιοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. έχει 
δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση µέλους του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος πρέπει να 
καλύπτει νόµιµα την λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του εργασιακού του χώρου και επαφίεται στον 
ανάδοχο να οργανώσει το πρόγραµµα των εργασιών του σε ανθρώπινο δυναµικό και µηχανικά µέσα, ούτως 
ώστε ανά πάσα στιγµή να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επέµβασης για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών, 
µε σκοπό να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ΚΥ 
και µε τον όρο ότι ο ανάδοχος θα έχει την αστική και ποινική ευθύνη. Η απόδειξη της καταλληλότητας και 
ικανότητας του προτεινόµενου προσωπικού κατ' άτοµο και της νοµιµότητας του προγράµµατος εργασίας αυτού 
είναι υποχρέωση του αναδόχου. Όλες οι εργασίες – µετρήσεις θα πρέπει να γίνονται θεωρώντας ότι είναι πάντα 
«υπό τάση» από δίκτυο της ∆.Ε.Η. προς αποφυγήν τυχόν ατυχήµατος. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
ενηµερώνει εγκαίρως µε κάθε πρόσφορο µέσο τους χρήστες των κτιρίων ΚΥ για κάθε εργασία, παρέµβαση, 
συντήρηση και έλεγχο που θα πραγµατοποιήσει. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που 
θα προκύψουν από την παροχή υπηρεσίας, ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης των εγκαταστάσεων που 
περιλαµβάνουν, ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές, ανταλλακτικά µικρής αξίας, έξοδα κίνησης προσωπικού και 
µεταφορά υλικών, µηχανηµάτων.  

Η ∆ιοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. θα έχει το δικαίωµα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης 
και τήρησης των όρων της σύµβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέτει το απαιτούµενο γι' αυτό προσωπικό. 

Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσµατος του ελέγχου ή βλάβης µετά τον έλεγχο σε κάποιο 
εγκατεστηµένο ηλεκτρικό πίνακα, µηχάνηµα, εξάρτηµα κ.λπ. αυτού, ακολουθεί καταχώρηση στο βιβλίο 
(ηµερολόγιο εργασιών), ενηµέρωση του εργοδότη (υπεύθυνου παρακολούθησης) και έγγραφη αναλυτική έκθεση 
µε τα απαραίτητα µέτρα, επιµέτρηση υλικών και εργασιών καθώς και το κόστος αυτών για την άρση των 
ελαττωµάτων. 

Η επισκευή θα γίνει µε έξοδα και υλικά του εντολέα (εργοδότη), δηλαδή από την ∆ιοίκηση  της 1ης 
Υ.ΠΕ.. Θα ακολουθεί επανέλεγχος της εγκατάστασης που περιλαµβάνεται στην τιµή του αιτήµατος (χωρίς 
πρόσθετη αµοιβή). Σε περίπτωση βλάβης σε κάποιο εγκατεστηµένο ηλεκτρικό πίνακα, µηχάνηµα, εξάρτηµα 
κλπ. αυτού, από υπαιτιότητα του αναδόχου, η επισκευή θα γίνει µε έξοδα και υλικά του αναδόχου. Σε περίπτωση 
άρνησης αυτού η ∆ιοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. θα διεκδικήσει το κόστος επισκευής από τον ανάδοχο. 

 

Οι εργασίες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαµβάνουν τον οπτικό έλεγχο των ηλεκτρικών 
πινάκων, δοκιµή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των αγωγών κύριας και 
συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης (άρθρο 612.2), µέτρηση της αντίστασης µόνωσης της ηλεκτρικής 
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εγκατάστασης (άρθρο 612.3), δοκιµή ελέγχου του διαχωρισµού των κυκλωµάτων στις περιπτώσεις εφαρµογής 
SELV ή PELV και στην περίπτωση εφαρµογής προστασίας µε ηλεκτρικό διαχωρισµό (άρθρο 612.4), 
εξακρίβωση των συνθηκών προστασίας µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης (άρθρο 612.6), έλεγχο της 
πολικότητας (άρθρο 612.7), επισήµανση των προβληµάτων δυσλειτουργίας, προτάσεις εργασιών 
αποκατάστασης, ηλεκτρολογικό σχέδιο πινάκων επικαιροποιηµένο (AutoCAD ή συµβατό µε αυτό λογισµικό) 
και το σύνολο των λοιπών εργασιών που προβλέπεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ)  

I. ΕΛΕΓΧΟΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ  
II.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

III.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
IV.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 

VI.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
VII.  ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ P & NE   

VIII.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ  
IX.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ  
X. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ∆ΟΚΙΜΗΣ RCD  

XI.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
XII.  ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ   

XIII.  ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 
ΕΛΕΓΧΟΙ, ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384  

I. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
II.  ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ  

III.  ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ   
IV.  ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ   
V. ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

VI.  ∆ΟΚΙΜΕΣ ΟΡΘΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 

 ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

I. Κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους χώρους των Κέντρων Υγείας, προκειµένου να λάβει 
γνώση του αντικειµένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών των απαιτούµενων εργασιών καθώς 
και να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η επίσκεψη του ενδιαφερόµενου 
θα πιστοποιείται µε συνυπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης ή έκδοση ξεχωριστής βεβαίωσης επίσκεψης – 
παρουσίας από τους Συντονιστές (ή αναπληρωτή τους κοκ) των Κέντρων Υγείας ή τον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Έργων της ∆νσης Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. (µε ποινή 
αποκλεισµού)   

II.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας καθ’ όλη την διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρµογή τους. 

III.  Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει ιδιωτικό ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης Ηλεκτρολόγου έγκρισης 
της υπηρεσίας (Προεδρικό ∆ιάταγµα 108/2013 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων 
επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, 
επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της 
δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», Άρθρο 12, παράγραφος 6, "τα πρόσωπα που έχουν το 
δικαίωµα ελέγχου και σύνταξης Υ.∆.Κ.Ε. (Υπεύθυνη ∆ήλωση Καλής Εκτέλεσης), οφείλουν να 
διαθέτουν την προβλεπόµενη στο άρθρο 24 του Ν. 3844/2010 Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης... ") 

IV.  Όλες οι εργασίες θα γίνουν µε προσοχή ώστε να µην προκληθούν ζηµιές. Στην περίπτωση, τυχόν, 
πρόκλησης οιωνδήποτε ζηµιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την 
πλήρη αποκατάστασή τους. O Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει πλήρης σήµανση µε ετικέτες σε όλες τις 
γραµµές των πινάκων µε περιγραφή των καταναλώσεων. 

V. Οι ώρες εκτέλεσης των εργασιών θα καθορίζονται πάντα µετά από συνεννόηση µε τον υπεύθυνο 
Συντονιστή του Κέντρου Υγείας.  Κατά την διάρκεια των µετρήσεων - ελέγχων που θα γίνουν σε µη 
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εργάσιµες ώρες ο Συντονιστής του Κέντρου Υγείας θα παρέχει πρόσβαση στους χώρους και θα είναι σε 
θέση να γνωρίζει τις εγκαταστάσεις, µηχανήµατα των χώρων ώστε να αποφευχθούν δυσλειτουργίες. 

VI.  Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίµηµα. Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα θα περιλαµβάνονται όλες οι 
εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούµενες 
µικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. 

VII.  Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι έµπειρο, να έχει τις 
απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρµόδιες αρχές και να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης στον 
αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Ο∆ΗΓΙ ΕΣ  (Ειδικές απαιτήσεις οικονοµικής προσφοράς) 

 
1. Ο   παραπάνω  πίνακας  συµπληρώνεται  (χωρίς  να  τροποποιηθεί  η  µορφή  του)  από  τους 
οικονοµικούς φορείς.  Η τιµή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι µια και µοναδική. Η  
αναγραφή  της  τιµής  σε  Ευρώ  (€)  µπορεί  να γίνεται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία 
2. Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισµού του κόστους µπορεί να συµπεριληφθεί στο τέλος του 
ανωτέρω πίνακα. 
3. Προσφορά  που  δίνει  τιµή  σε  συνάλλαγµα  ή  σε  ρήτρα  συναλλάγµατος  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει 
ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νοµοθεσίας 
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή 
η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 
6. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσµίας 
επτά (7) ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όµως για την 
ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα. 
7. Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύµβαση αφενός 
είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα αφετέρου δεν 
δύναται σε καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση 
για την Αρχή. 
8. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς µε έναρξη από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούµενο 
στο άρθρο 9 της διακήρυξης, δηλ από εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Έλεγχος των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων των κτιρίων ΠΕ∆Υ - 
Κέντρων Υγείας (ΚΥ) της ∆ιοίκησης της 
1ης Υ.ΠΕ., ανά ηλεκτρολογικό πίνακα, 
ανεξαρτήτου αριθµού ηλεκτρολογικής 
παροχής, αριθµού ενεργών και ανενεργών 
ηλεκτρικών γραµµών, παλαιότητας, χρήσης 
και υφιστάµενης κατάστασης, καθώς και 
έκδοση επικαιροποιηµένων Υ.∆.Ε., έκθεση 
παράδοσης και πρωτόκολλα ελέγχου από 
αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τις 
τεχνικές απαιτήσεις και την µεθοδολογία του 
ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 

Ηλεκτρολογικός 
Πίνακας 

150   

  Φ.Π.Α. 24%   
  ΣΥΝΟΛΟ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆΄ 

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ∆ΗΛΩΣΗΣ  (TEΥ∆)  
[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/ αναθέτον τα φορέα i   

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: 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99221492 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΖΑΧΑΡΩΦ 3, 11521 - ΑΘΗΝΑ 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
- Τηλέφωνο: 213 2010501, 2132010411 
- Ηλ. ταχυδροµείο: promithies@1ypatt.gr, iathanasiou@1ypatt.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 1dype.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 
Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ 
 & ΚΕΗΕ) και την έκδοση επικαιροποιηµένων Υ.∆.Ε., εκθέσεων παράδοσης πρωτοκόλλων ελέγχου των κτιρίων
του ΠΕ∆Υ – ΚΥ της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.      
CPV : 50710000-5 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: - 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : - 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ∆ΙΑΚ. 7/2017 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ 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 αρµόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή 
ή µεσαία επιχείρησηii; 

 

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

iii : 
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 ∆ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε 
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ 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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςv 

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

2. δωροδοκίαvii,viii · 

3. απάτηix· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςx· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου

xiii  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): 
[……][……][……][……]xiv 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 
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) ∆ιάρκεια 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): 
[……][……][……][……]xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)xvii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxviii : [……] 
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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 
ασφάλισηςxix, 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; ∆ιευκρινήστε: 
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 ;xx 

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): xxi 
[……][……][……] 
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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: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxii; 

 
 
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 καταστάσειςxxiii  
: 
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: 
- ∆ιευκρινίστε 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 περιστάσειςxxiv  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµαxxv; 
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 
 
 
[…...........] 
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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 συµφερόντωνxxvi, 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 
σύµβασης

xxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

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

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

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxviii  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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ 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 
εγκατάστασής

xxix; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxx, 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 δωρεάνxxxi. 
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 ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

v Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 

του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 

ix Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

x Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
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”. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

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

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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xiii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xix Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xx Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

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

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

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 

της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxvii Πρβλ άρθρο 48. 

xxviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxix Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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