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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – 
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  

 

 
   ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  : 

 
       ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ   :                
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ». μόνο για τα 
είδη και τις υπηρεσίες που αφορούν τις 
ομάδες Β «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ», Δ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και Ε «Υπηρεσίες 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών» 

 
 

CPV : 

39100000-3 Έπιπλα – παιδαγωγικό υλικό 
72222300-0 Εξοπλισμός και Υπηρεσίες 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
42992000-6 Ηλεκτρικά είδη 
37535200-9 Όργανα παιδικής χαράς 
32351000-8 Συσκευές ήχου και εικόνας 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ     :          
 

 

45.886,20€   (με ΦΠΑ 24%) 

37.005,00 €   (χωρίς ΦΠΑ 24%)   
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  :  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια της 
εντασσόμενης πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» με κωδικό 
πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5035527 στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και 
Υποδομών Υγείας» του Ε.Π. «Αττική»  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :                15172/25-09-2020 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    :         25-09-2020 

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι ΚΟΥ  Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι ΚΟΥ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α   Ε Ι Δ Ι ΚΟΥ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ ΟΥ  Λ Ε Ι Τ ΟΥ Ρ Γ Ι Α Σ   Κ Α Ι  
Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι ΚΟΥ  Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ   Τ Ω Ν  Π Α Ρ Ε ΧΟ Μ Ε Ν Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  

Λ Ε Ι ΤΟ Υ Ρ Γ Ι Α Σ   Τ Ω Ν  Π Α Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Σ ΤΑ Θ Μ Ω Ν  Κ Α Ι  Τ ΟΥ  Κ Δ Α Π  Π ΟΥ  
Λ Ε Ι ΤΟ Υ Ρ Γ Ο Υ Ν  Υ Π Ο  Τ Η Ν  Ε Π Ο Π Τ Ε Ι Α  Τ ΟΥ  Ν . Π . Δ . Δ  ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ  

Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α Σ  &  Π Ρ Ο Σ ΧΟ Λ Ι Κ Η Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ  Δ Η Μ ΟΥ  ΡΑ Φ Η Ν Α Σ -
Π Ι Κ Ε Ρ Μ Ι ΟΥ  μ ε  δ . τ .  « Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ  Κ Α Β Ο Υ Ν Ι Δ Η Σ » .  

( τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  1 1 7  τ ο υ  Ν . 4 4 1 2/1 6 )  
 

ΡΑΦΗΝΑ  ΜΑΪΟΣ  2020 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ σελ. 

   ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 

ΑΡΘΡΟ 1   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 4 

ΑΡΘΡΟ 2 
  ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4 

ΑΡΘΡΟ 3   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5 

ΑΡΘΡΟ 4   ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 5 

ΑΡΘΡΟ 5   ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ   6 

ΑΡΘΡΟ 6   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6 

ΑΡΘΡΟ 7   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   6 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

7 

ΑΡΘΡΟ 9   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   7 

ΑΡΘΡΟ 10   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 7 

ΑΡΘΡΟ 11   ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   8 

ΑΡΘΡΟ 12   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

11 

ΑΡΘΡΟ 14 
  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ  - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
12 

ΑΡΘΡΟ 15   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14 

ΑΡΘΡΟ 16   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  15 

ΑΡΘΡΟ 17   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 16 

ΑΡΘΡΟ 18   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18 

ΑΡΘΡΟ 19   ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   18 

ΑΡΘΡΟ 20   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 19 
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ΑΡΘΡΟ 21   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 19 

ΑΡΘΡΟ 22   ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 20 

ΑΡΘΡΟ 23   ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 21 

ΑΡΘΡΟ 24   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 21 

ΑΡΘΡΟ 25   ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 22 

ΑΡΘΡΟ 26   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 23 

ΑΡΘΡΟ 27 
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
23 

ΑΡΘΡΟ 28   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24 

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25 

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄    ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  28 

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 29 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

  
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Ημερομηνία   : 08/10/2020,  

Ημέρα            :    Πέμπτη 

Ώρα                :    13.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία   :  09/10/2020 

Ημέρα             :   Παρασκευή 

Ώρα                :    11.00 π.μ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου ,  Αραφηνίδων Αλών 12, Ισόγειο 
- Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου , 19009 ΡΑΦΗΝΑ,  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

39100000-3 Έπιπλα – παιδαγωγικό υλικό 
72222300-0 Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
42992000-6 Ηλεκτρικά είδη 
37535200-9 Όργανα παιδικής χαράς 
32351000-8 Συσκευές ήχου και εικόνας 

KAE 

60.7133.02 : «Προμήθεια Έπιπλων – παιδαγωγικού υλικού»,  
60.7134.02: «Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών» 
60.7135.07: «Προμήθεια Ηλεκτρικών ειδών» 
60.7135.08: «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς» 
60.7135.09: «Προμήθεια συσκευών ήχου» 
 η δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
και έχει εγγραφεί με κωδικό ΣΑ ΕΠ0851 και κωδικό πράξης 
ΣΑ (κωδικός εναρίθμου) 2019 ΕΠ08510060. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 37.005,00 €   πλέον  ΦΠΑ 24%)   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Από την υπογραφή της έως ένα έτος από την έναρξη της. 
Εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα τροποποίησης 
(παράταση σύμβασης), η σύμβαση θα παραταθεί επιπλέον 
έξι μήνες. 
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δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  . 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
1.1 Γενικά στοιχεία  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 

Πόλη ΡΑΦΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 19009 

Τηλέφωνο 2294321000 (κέντρο) 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο bkakaris @0164.syzefxis.gov.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.rafina- pikermi.gr 
 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βλέπε επόμενο πίνακα 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι : 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 

1 Κάκαρης Ευάγγελος 2294321035 bkakaris @0164.syzefxis.gov.gr 

2 Σκούφου Σπυριδούλα  22943210 rskoufou @0164.syzefxis.gov.gr 

    

1.2  Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή αποτελεί από κοινού με το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» κύριο του αντικειμένου της 
σύμβασης. Συγκεκριμένα ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου αποτελεί τον δικαιούχου της πράξης 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» με κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5035527 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – 
Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» του Ε.Π. «Αττική» και το Ν.Π.Δ.Δ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» τον κύριο της πράξης και τον υπόλογο διαχειριστή του έργου. 
1.3  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΗΣ 
2.1  Ο τίτλος της σύμβασης είναι : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΩΝ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ». 
2.2  Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  (Άρθρο 6 Ν.4412/2016) 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.005,00 €   πλέον  ΦΠΑ 24%).  Για τη 
δέσμευση του συνολικού ποσού, έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις του Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» οι 
οποίες αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΗΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ0067327332020-05-20.  
2.3  Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016) 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι o εξοπλισμός των Παιδικών Σταθμών του δήμου Ραφήνας – Πικερμίου 
που βρίσκονται επί της οδού  Λ. Δημοκρατίας 8 και της οδού  Σάπαρη & Θέμιδος και του Κέντρου 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με ηλεκτρονικά είδη, έπιπλα, 

mailto:eaadhsy@eaadhsy.gr
http://www.hsppa.gr/
http://www.hsppa.gr/
http://www.hsppa.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ηλεκτρικά είδη, παιχνίδια εσωτερικού χώρου, υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, 
καθώς κρίνονται απαραίτητα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εύρυθμη 
λειτουργία των δομών.  
Oι ομάδες για τις οποίες ζητείται η κατάθεση προσφορών είναι : α) ΟΜΑΔΑ Β:  «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ», β) 
ΟΜΑΔΑ Δ:  «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και γ) ΟΜΑΔΑ Ε: «  Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών ». 
Tα προς προμήθεια είδη   κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  
39100000-3 Έπιπλα – παιδαγωγικό υλικό 
72222300-0 Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
42992000-6 Ηλεκτρικά είδη 
37535200-9 Όργανα παιδικής χαράς 
32351000-8 Συσκευές ήχου και εικόνας. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς ,είτε για το σύνολο των ομάδων 
και των ποσοτήτων αυτών  όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, είτε για μία ή 
περισσότερες ομάδες και τις συνολικές ποσότητες αυτών όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) της παρούσας διακήρυξης. 
Συγκεκριμένα οι ομάδες για τις οποίες ζητείται η κατάθεση προσφορών είναι : α) ΟΜΑΔΑ Β:  
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ», β) ΟΜΑΔΑ Δ:  «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και γ) ΟΜΑΔΑ Ε: «  Υπηρεσίες 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ». 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 3 :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
3.1  Διάρκεια σύμβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 περιπτ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως ένα έτος από την έναρξη της. 
Εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα τροποποίησης (παράταση σύμβασης), η σύμβαση θα παραταθεί 
επιπλέον έξι μήνες.  
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 : 

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

 Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της  
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

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

 Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση». 

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

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

 Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
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 Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

 Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»  

 Τον Ν. 4449/2017 (Α΄7) «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματο-
οικονομικών καταστάσεων , δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» 

 Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία». 

 Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 Τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 869/19-05-2020,871/19-05-2020,872/19-05-2020,873/19-05-2020 και 874/19-05-
2020 αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πιστώσεων του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ».  

 Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 864/19-05-2020  με ΑΔΑΜ 20REQ006729867 2020-05-19  πρωτογενές αίτημα του 
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» . 

 Την υπ΄αριθμ. 112/2020 (ΑΔΑ:Ψ7ΖΚΩ16-ΣΦ5) απόφαση της Ο.Ε περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 28/2020 

μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορισμού των όρων διακήρυξης συνοπτικού  

διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ». 

 Την υπ΄αριθμ. 143/2020 (ΑΔΑ:Ω2ΜΜΩ16-307)  απόφαση της Ο.Ε περί ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ-ΣΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕ δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ». 

 Την υπ΄αριθμ. 211/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΒΓΔΩ16-Η9Γ) περί έγκρισης του 

πρακτικού  αριθμ. 4 της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμού. 

  

 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 5  :  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ  (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
5.1  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. 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με 

δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  . 
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5.2  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 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. στ και 117 του Ν.4412/2016) 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «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 :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (Άρθρο 20 του Ν.4412/2016) 
7.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
7.2.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς. 
7.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 :  ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  (Άρθρα 2 παρ. 1 περιπτ. 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 συμφωνητικό 
γ)  Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τον Δήμο Ραφήνας 
- Πικερμίου. 
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 Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της 
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τον Δήμο Ραφήνας - 
Πικερμίου. 
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 του Δήμου , στην 
διεύθυνση : http://www.rafina- pikermi.gr, και του ΚΗΜΗΔΗΣ .   
8.4  Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες  (άρθρο 121 του Ν.4412/2016) 
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, το 
αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται 

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


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με 

δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  . 
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εγγράφως από την Αναθέτουσα Aρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία  υποβολής των προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 9  :  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ιστ και 97 του Ν.4412/2016) 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα  (180) 
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως μη κανονική (απαράδεκτη). 
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του 
άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 :  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (Άρθρο 66 του Ν. 4412/2016) 
10.1  Η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. 
10.2 Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ιστοσελίδα 
http://et.diavgeia.gov.gr) σύμφωνα με το Ν.3861/2010. 
10.3  Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματά της και το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σε 
μορφή αρχείου pdf, θα αναρτηθούν και στον δικτυακό τόπο της Αρχής : http://www.rafina- 

pikermi.gr. 
10.4 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
 
10.5  Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 77 
παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 
περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016   . 
 
ΑΡΘΡΟ 11  :   ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ιε και 86 παρ 2 του Ν.4412/2016) 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 
ΑΡΘΡΟ 12  :  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74, 75 & 79Α του Ν. 4412/2016) 
12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και 
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί  
Υπεύθυνη Δήλωση 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 μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α, β και θ του Ν. 
4412/2016. 
12.2  ΤΕΥΔ  (Άρθρα 79 παρ. 4 και 79Α παρ 3 του Ν. 4412/2016) 
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 
Οδηγίες 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ και διατίθεται στους 
οικονομικούς φορείς δωρεάν, συνημμένο στο Παράρτημα της παρούσας Διακήρυξης. 
12.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας  (Παράρτημα) είναι οι εξής: 
12.3.1 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Α)  Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη 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 (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες) του ΤΕΥΔ. 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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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 ΙΙΙ.Β (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης) του συνημμένου ΤΕΥΔ. 
Γ1)  Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις του 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΄, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 2 ν.4412/16 . 
Γ2)  Αποκλείεται οικονομικός φορέας αν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα 
κατάλληλα μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ 2 περίπτ  γ του ν.4412/16 ότι : «έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ». 
Δ)  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 Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016.  
ΣΤ) Να μην ευρίσκεται ο προσφέρων σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του 
άρθρου 24 του ν.4412/2016. 
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων (Γ1), (Γ2), (Δ), (Ε) & (ΣΤ) αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ (Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) του 
συνημμένου ΤΕΥΔ στα αντίστοιχα πεδία. 
Ακόμα ισχύουν και τα ακόλουθα : 
1- Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 
τότε στην περίπτωση (Α) αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης, 
ενώ στις περιπτώσεις (Γ1), (Δ), (Ε) & (ΣΤ) αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος . 
2- Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή 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), (Γ1) , (Γ2), (Δ), (Ε) & (ΣΤ). 
3- Η Αναθέτουσα Αρχή 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 και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 της 
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παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 
4- Οικονομικός φορέας στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού των καταστάσεων που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις (Α), (Γ1), (Δ), (Ε) & (ΣΤ) της παρούσας παραγράφου 12.3.1, μπορεί να 
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, με αμετάκλητη 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. 
Τα τυχόν μέτρα αυτοκάθαρσης που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας, πρέπει να δηλωθούν στα 
αντίστοιχα πεδία του συνημμένου ΤΕΥΔ.  
12.3.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Α) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή προμηθειών -  
υπηρεσιών. 
Η αποτύπωση των άνω γίνεται στο Μέρος IV.A (Καταλληλότητα) του συνημμένου ΤΕΥΔ. 
Ειδικότερα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο επαγγελματικό (επιμελητήριο) ή εμπορικό 
οργανισμό της χώρας.  
Β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν: 
α) Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών 2017-2018-2019 ίσο ή μεγαλύτερο 
των είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €), στοιχείο που δηλώνεται στο πεδίο 1α) του Μέρους IV.Β του 
ΤΕΥΔ. 
Γ) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν: 
Να έχουν εκτελέσει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον μία σύμβαση σε Δημόσιους φορείς - 
οργανισμούς ή  σε φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα ή των εποπτευόμενων αυτών φορέων, που να 
αφορά την προμήθεια επίπλων – παιδαγωγικού υλικού, ηλεκτρικών ειδών , οργάνων παιδικής χαράς και 
συσκευών ήχου και εικόνας με τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις όμοιες με αυτές που αναφέρονται 
στο παράρτημα της παρούσας διακήρυξης.  Να έχουν εκτελέσει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον μία 
σύμβαση σε Δημόσιους φορείς - οργανισμούς ή  σε φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα ή των 
εποπτευόμενων αυτών φορέων , που να αφορά την προμήθεια με την εγκατάσταση και τις λοιπές 

υπηρεσίες που απαιτούνται για την θέση σε λειτουργία των Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών με τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις όμοιες με αυτές που αναφέρονται στο 
παράρτημα της παρούσας διακήρυξης. Για την εκτέλεση του μέρους της σύμβασης που αφορά τις 
Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών να διαθέτουν ανθρώπινους πόρους με την 
απαιτούμενη γνώση για την εκτέλεση της σύμβασης ήτοι: α) τουλάχιστον ένα υπεύθυνο/η  με πτυχίο 
Εθνικού Πανεπιστημίου του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή ισοδύναμου Πανεπιστημίου 
Αλλοδαπής. Ο υπεύθυνος δύναται να κατέχει πτυχίο Εθνικού Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου με 
ειδίκευση στην πληροφορική. Αντίστοιχα δύναται να κατέχει πτυχίο ισοδύναμου Πανεπιστημίου της 
αλλοδαπής. β) Έναν υπεύθυνο/η με μεταπτυχιακό δίπλωμα Εθνικού Πανεπιστημίου, τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή ισοδύναμου Πανεπιστημίου Αλλοδαπής. γ) Να διαθέτουν 
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κατάλληλο συνεργείο με  προσωπικό που θα διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για την συντήρηση 
και ανανέωση του υπό προμήθεια λογισμικού.      
Οι προσφέροντες εκτός των ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά κατά το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 (για όλες τις ομάδες) και ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 (για τις ομάδες Α, Β, Γ και Δ) 
σχετικά με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 
 Οι οικονομικοί φορείς, θα αποδείξουν ότι διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, που θα 
αποδεικνύεται από την εκτέλεση  συμβάσεων με Δημόσιους φορείς - οργανισμούς ή  φορείς του 
ευρύτερου Δημοσίου τομέα ή εποπτευόμενους φορείς αυτών σχετικών με το δημοπρατούμενο 
αντικείμενο.  
12.4  Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 
-  Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα Μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) 
συμπληρώνονται από τον προσφέροντα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί 
από την Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Δ της παρούσας 
-    Τα Μέρη  ΙΙ.Α και  ΙΙ.Β  συμπληρώνονται από όλους τους προσφέροντες . 
-    Το Μέρος ΙΙ.Γ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες σε περίπτωση στήριξης των στις δυνατότητες 
άλλων φορέων δηλ επίκλησης δάνειας εμπειρίας.  
-  Το Μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (βλέπε άρθ. 12.6 της 
παρούσας).  
-    Τα Μέρη ΙΙΙ & IV συμπληρώνονται από τους προσφέροντες.  
-    Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 
νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι : 

 Κάθε προσφέρων που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, 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 ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους 
του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας) 

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 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] του συνημμένου ΤΕΥΔ και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα 
επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ 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) 
α) Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του συνημμένου ΤΕΥΔ. 
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β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης ανεξαρτήτως ποσοστού, τότε 
υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του συνημμένου ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους 
υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 
και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους  
αντικαταστήσει. 
12.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 12.3.2Β) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 12.3.2Γ), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τούς 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 :  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 53 
παρ 2 περιπτ. δ, 96 και 121 του N.4412/2016) 
13.1  Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου του Δημαρχείου Ραφήνας - 
Πικερμίου και στην διεύθυνση : Αραφηνίδων Αλών 12, ΤΚ 19009 Ραφήνα , ισόγειο,  ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 09/10/2020, ημέρα Παρασκευή  και από ώρας 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών). 
13.2  Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 
 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε: (α) με κατάθεσή τους ενώπιον της Αρμόδιας  Επιτροπής 
Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο εδάφιο δ.  είτε: 
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αρχή (γ) με κατάθεσή 
τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ( ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12, ΡΑΦΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 19009) 
Σε περίπτωση αποστολής τους (ταχυδρομικής ή courier) στην Αναθέτουσα Αρχή ή κατάθεσης τους στο 
πρωτόκολλο της Αρχής, περιπτώσεις β και γ άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον 
έχουν περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή και έχουν πρωτοκολληθεί, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 08/10/2020, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 13.00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής  των προσφορών, των περιπτ. β και γ). 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή 
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα, 
δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο 
επόμενο εδάφιο δ.    
(δ) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις     
09/10/2020, ημέρα Παρασκευή  και από ώρας 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 
11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).  
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Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημέρα / ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την 
ακριβή ημέρα / ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή ή ακριβή ημέρα / 
ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Η αναθέτουσα Αρχή 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 Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες. 

 
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   
    Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης για όλες τις 

περιγραφόμενες υπηρεσίες. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
      Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος 

προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

 Προς την ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (*) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ……………………………………………………………………………………... 
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε 
περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα 
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

Για τον Συνοπτικό Επαναληπτικό  Διαγωνισμό: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ». μόνο για τα είδη και τις υπηρεσίες που αφορούν τις ομάδες Β «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΙΔΗ», Δ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και Ε «Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών» 

Αριθμός Διακήρυξης :    15172/25-09-2020 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
(Δνση : Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην :   09/10/2020 (**) 

(*)  Εφόσον η προσφορά κατατίθεται στην Επιτροπή διαγωνισμού κατά την περίπτωση του άρθρου 13.2 
(γ) άνω, στο πεδίο αυτό αναγράφεται : «Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού» 
(**) Για την περίπτωση κατάθεσης προσφοράς στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την περίπτωση του 
άρθρου 13.2 (γ) άνω, στο πεδίο αυτό αναγράφεται η ημερομηνία : 09/10/2020 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς ,είτε για το σύνολο των ομάδων και 

των ποσοτήτων αυτών  όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, είτε για μία ή περισσότερες 

ομάδες και τις συνολικές ποσότητες αυτών όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Μελέτη της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών) της παρούσας διακήρυξης. 
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Οι προσφορά θα αφορά μόνο τα είδη και τις υπηρεσίες που αφορούν τις ομάδες Β «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ», Δ 
«ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και Ε «Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» 

Συγκεκριμένα οι ομάδες για τις οποίες ζητείται η κατάθεση προσφορών είναι : α) ΟΜΑΔΑ Β:  «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΙΔΗ», β) ΟΜΑΔΑ Δ:  «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και γ) ΟΜΑΔΑ Ε: «  Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών ». 
Ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 14.2.A 
της παρούσας) 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 14.2.B 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 «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 
14.2.Α  Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016) 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής: 
-Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 12 της παρούσας. 
14.2.Β  Τεχνική προσφορά (Άρθρο 94 Ν.4412/2016) 
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει: 
-Τεχνική Περιγραφή των προσφερομένων ειδών η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και 
τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  : «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της παρούσας Διακήρυξης και στην οποία ο προσφέρων θα περιγράφει  
ακριβώς πώς πληρούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές. 
14.2.Γ  Οικονομική προσφορά  (Άρθρο 95 Ν.4412/2016) 
1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς , 
συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους 
εκπρόσωπο/-ους του προσφέροντος. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από 
τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους 
τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 
2. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς του εν λόγω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  υποχρεωτικά συμπληρωμένο, στο σύνολο των πεδίων 
του.  

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και για το ζητούμενο διάστημα. Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά 

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

4. Το κόστος των προσφερόμενων ειδών περιγράφεται αναλυτικά ανά είδος και ομάδα στο 
Παράρτημα της παρούσας (Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) και συνολικά στον Ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών επίσης στο Παράρτημα της παρούσας.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων μίας ή 

περισσοτέρων ομάδων (απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά για μέρος του συνόλου των ποσοτήτων  

μίας ομάδας). Μπορεί επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος να δώσει προσφορά για το σύνολο των 

προμηθευόμενων ειδών όλων των ομάδων.  Οι  ποσότητες οι ενδεικτικές τιμές των ειδών όλων των 

ομάδων ο προϋπολογισμός ανά ομάδα καθώς και ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός  

περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας (Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). 
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Συγκεκριμένα οι ομάδες για τις οποίες ζητείται η κατάθεση προσφορών είναι : α) ΟΜΑΔΑ Β:  «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΙΔΗ», β) ΟΜΑΔΑ Δ:  «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και γ) ΟΜΑΔΑ Ε: «  Υπηρεσίες Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών ». 
Στην Οικονομική προσφορά συμπληρώνεται αριθμητικά η προσφερόμενη τιμή προ και με ΦΠΑ στο 
έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας   . 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή 
ανά ομάδα ειδών. Ήτοι ως προσωρινός ανάδοχος της  κάθε ομάδας των προς προμήθεια ειδών  θα 
αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για την  ομάδα. 
Προσωρινός ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφερει την χαμηλότερη   
«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ (αριθμητικώς και ολογράφως)» 
όπως περιγράφονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος   της παρούσας 
Διακήρυξης. Δεν θα ληφθεί υπόψη στην επιλογή του προσωρινού αναδόχου για κάθε ομάδα οι 
επιμέρους προσφερόμενες τιμές των ειδών της κάθε ομάδας παρά η συνολική προσφερόμενη τιμή 
χωρίς ΦΠΑ όλων των ειδών της ομάδας.  
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ, επιτρέπονται δε μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές 
του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
5.  Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά που: 
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα  
β)  δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του 
ν. 4412/2016 
γ)  της οποίας το συνολικό κόστος των προσφερόμενων ειδών των ομάδων ή της ομάδας για την οποία 
κατέθεσε προσφορά ο ανάδοχος  (δηλ. η συνολική προσφερόμενη τιμή) υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία, 
όπως αυτή δίδεται στο Παράρτημα της παρούσας Διακήρυξης(Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). 
δ)  που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής 
ε)  στην οποία δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της ή στην οποία ορίζεται χρόνος ισχύος μικρότερος από 
τον ζητούμενο στο άρθρο 9 της Διακήρυξης, δηλ από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 
στ)  στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
ζ)  στην οποία δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητική και ολογράφως) του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
6. Επισημαίνεται ακόμη ότι : 
α) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η 
αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το 
άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 
β) Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού των προσφερόμενων τιμών μπορεί να 
συμπεριληφθεί στο τέλος του ανωτέρω εντύπου. 
γ) Η Αναθέτουσα 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. 
δ) 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 Αναθέτουσα Αρχή.  
14.3   Γλώσσα 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία  συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν 
και στην αγγλική γλώσσα εφόσον  συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Κατά τα λοιπά, τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, 
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καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
14.4 Λοιπά στοιχεία 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
προσφέροντος. 
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 του Ν.4412/2016) 
15.1  Έναρξη διαδικασίας 
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 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 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 Διαγωνισμού, 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. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική 
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 
15.2  Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, καθώς και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς μονογράφονται δε από 
το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού)  όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση, καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της 
τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για 
την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών 
προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. 
γ)  Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, και 
συντάσσει πρακτικό που περιέχει τον πίνακα τιμών και την σειρά κατάταξης των προσφορών και 
γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. 
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 
«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» ή  «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του 
ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και 
το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 
Τα ως άνω βήματα α, β και γ μπορούν να καταγραφούν και σε ένα πρακτικό.  
15.3  Τα πρακτικά (ή το πρακτικό) με τα αποτελέσματα των τριών ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με 
μια απόφαση της αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής σε όλους τους 
προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 Ν.4412/2016) 
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα Αρχή 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 συνημμένου ΤΕΥΔ. 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 Αναθέτουσα 
Αρχή 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 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 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των Μερών IV.Α, IV.Β και IV.Γ του συνημμένου ΤΕΥΔ, 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 αναθέτουσα  Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) 
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 αποδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν αλλά και της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 18.1 της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 17:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 του Ν.4412/2016) 
17.1  Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 
ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής: 
17.1.1 Όσον αφορά τους ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ του άρθρου 12.3.1  
Α)  Για τα όσα δηλώθηκαν στα Μέρη ΙΙ.Α & ΙΙ.Β του ΤΕΥΔ, υποβάλλεται : 
Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού 
φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Β)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 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 αναφέρονται στο άρθρο 12.3.1Α 
της παρούσας. 
Γ)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (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 
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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. 
Δ)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα): 
Ι.1) Για την περίπτωση Γ1 του άρθρου 12.3.1, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στις παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει  να 
προσκομίσει ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας, όπως αυτή 
προβλέπεται από την παρ 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ότι (ο προσωρινός ανάδοχος) δεν έχει 
αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.  
Ι.2)  Για την περίπτωση Γ2 του άρθρου 12.3.1, ήτοι για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού 
δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του 
ν.4412/2106, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική αίτηση και αυτοματοποιημένη 
απάντηση από την πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) συνοδευμένη από ένορκη βεβαίωση του νομίμου 
εκπροσώπου του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ 2 του άρθρου 
80 του Ν.4412/2016, ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι κυρώσεις  που περιγράφονται στο ως άνω 
άρθρο 73 παρ 2 περίπτ. γ ν.4412/16  με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
ΙΙ) Για τις καταστάσεις της περίπτωσης Δ του άρθρου 12.3.1 (ήτοι περιπτώσεις πτώχευσης, υπαγωγής σε 
διαδικασία εξυγίανσης κλπ), 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 Δ του άρθρου 12.3.1, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 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 στην περίπτωση Δ του άρθρου 
12.3.1.                 
ΙΙΙ) Για την περίπτωση Ε του άρθρου 12.3.1, ήτοι για απόδειξη ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παρ. 4 περιπτ. θ του άρθρου 73 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος  θα πρέπει 
να προσκομίσει  
1)  Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας, όπως αυτή 
προβλέπεται από την παρ 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν έχει 
διαπράξει άλλο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  
IV) Για την περίπτωση ΣΤ του άρθρου 12.3.1, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει ένορκη 
βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας, όπως αυτή 
προβλέπεται από την παρ 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, στην οποία δηλώνει ότι δεν ευρίσκεται σε 
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 73 παρ 4 περίπτ. δ του ν.4412/2016.  
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. 
17.1.2  Όσον αφορά τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ του άρθρου 12.3.2  
Α) Για όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Α του ΤΕΥΔ, ήτοι για την περίπτωση Α της παραγράφου 12.3.2 
(Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας), οι προσφέροντες προσκομίζουν : 
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α- Βεβαίωση του αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι είναι εγγεγραμμένοι. 
Β) Για όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Β του ΤΕΥΔ, ήτοι για την περίπτωση Β της παραγράφου 12.3.2 
(Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια), οι προσφέροντες προσκομίζουν : 
α- Οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  
Γ) Για όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Γ του ΤΕΥΔ, ήτοι για την περίπτωση Γ της παραγράφου 12.3.2 
(Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), οι προσφέροντες προσκομίζουν : 
α- συμβάσεις που εκτελέστηκαν κατά την τελευταία πενταετία σε Δημόσιους φορείς - οργανισμούς ή  
φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα ή εποπτευόμενους φορείς αυτών σχετικών με το 
δημοπρατούμενο αντικείμενο. 
β. Καταστάσεις προσωπικού 
γ.- Πίνακα της ομάδας έργου με τον/τους υπεύθυνο/ους του έργου, τον/τους αναπληρωτή/ες  για το 
μέρος της σύμβασης για  τις Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών «ΟΜΑΔΑ Ε». 
δ- Τίτλοι σπουδών υπευθύνων της ομάδας έργου που αφορά το μέρος της σύμβασης για τις Υπηρεσίες 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών «ΟΜΑΔΑ Ε». 
ε- Βεβαίωση για την στελέχωση συνεργείου για την συντήρηση και ανανέωση του υπό προμήθεια 
λογισμικού με ομάδα έργου  με τον/τους υπεύθυνο/ους του έργου, τον/τους αναπληρωτή/ες  για το 
μέρος της σύμβασης για  τις Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών «ΟΜΑΔΑ Ε» 
17.2  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
17.3  Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 12.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
17.4 Όπου στο παρόν άρθρο απαιτείται ένορκη βεβαίωση, οι σχετικές δηλώσεις του προσωρινού 
αναδόχου μπορούν να γίνονται στην ίδια, μία, ένορκη βεβαίωση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18  :  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (Άρθρο 105 του Ν.4412/2016) 
18.1 Η αναθέτουσα Αρχή 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 -, που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
παρούσας, 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 αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον 
προσκαλεί να 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,  
18.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 
18.4  Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης: 
β) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αρχής 
 
ΑΡΘΡΟ 19 :  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   (Άρθρο 91 του Ν.4412/2016) 
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ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με 

δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  . 
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Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθ. 13.1 και 15.1 της 
παρούσας 
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που 
τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες. 
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
102 του Ν. 4412/2016. 
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες 
εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 102. 
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. 
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  (Άρθρο 127 του Ν.4412/2016) 
20.1  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι 
το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Στην 
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα  Αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
20.2  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας  Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
ΑΡΘΡΟ 21 :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Άρθρο 72 του Ν.4412/2016) 
21.1 Εγγύηση Συμμετοχής 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.  
(Πρβλ έκτο εδάφ. της παρ. 1α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) 
21.2  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
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. της παρ.1.β του άρθρου72 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 απευθύνονται, 
     δ)   τον αριθμό της εγγύησης, 
     ε)   το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με 
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      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 & 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 Δανείων 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 της παράτασης , κατά το άρθρο 3.2 της παρούσας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης, 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 αναθέτουσας 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 .   
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι δύο μήνες μεγαλύτερος  από 
τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 3.1 της παρούσας.  
21.3  Εγγυητική προκαταβολής 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής 
προκαταβολής. 
21.4  Έκδοση εγγυητικών επιστολών 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ. Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 22 :  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  (άρθρο 106 του Ν.4412/2016) 
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22.1  Η αναθέτουσα 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. 4412/2016, 
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. 
22.2  Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 23 : ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 
23.1  Για τα  παραδοτέα των ειδών των ομάδων  α)  ΟΜΑΔΑ Α:  «ΕΠΙΠΛΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», β) 
ΟΜΑΔΑ Β:  «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ», γ)ΟΜΑΔΑ Γ:  «ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», δ) ΟΜΑΔΑ Δ:  «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ 
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» ορίζεται ολοκλήρωση της παράδοσης της προμήθειας έως και τρεις (3) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Για τα παραδοτέα των ειδών και των υπηρεσιών της ομάδας  Ε: «  Υπηρεσίες 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών » ορίζεται ολοκλήρωση της παράδοσης ειδών και 
υπηρεσιών έως και τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Έως και την λήξη της σύμβασης 
θα ολοκληρωθούν από τον ανάδοχο οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παραμετροποίησης και εκπαίδευσης 
όπως ακριβώς ορίζονται για την ομάδα Ε στο παράρτημα της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 24 :  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   (Άρθρο 219 του Ν.4412/2016) 
24.1  Παρακολούθηση του αντικειμένου της Σύμβασης  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών θα 
διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή  η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση 
της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
24.2 Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης  
Τα προμηθευόμενα είδη και οι υπηρεσίες θα παραληφθούν στο χώρο των Παιδικών Σταθμών του δήμου 
Ραφήνας – Πικερμίου που βρίσκονται επί της οδού  Λ. Δημοκρατίας 8 και της οδού  Σάπαρη & Θέμιδος 
και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου σε συμφωνία του 
αναδόχου με το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ «ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής μετά από έγγραφη 
ειδοποίηση και κατόπιν των οριζόμενων στο Παράρτημα της παρούσας (μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών).  
24.3  Η Επιτροπή Παραλαβής, 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 ή τα προς προμήθεια είδη  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. 
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ΑΡΘΡΟ 25 :  ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  (Άρθρο 203, 205 & 218 του Ν.4412/2016) 
25.1 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 αναθέτουσας Αρχής, 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.  
25.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν ή τα είδη παραδοθούν  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 αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης 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. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
25.3 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 αναθέτουσας 
Αρχής 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 26 :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
26.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 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.. 
26.2  Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν 
καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και 
οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, 
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους 
συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. 
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26.3  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 Αρχής 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27 :  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
27.1  Χρηματοδότηση της σύμβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 περιπτ. ζ του Ν.4412/2016)  
 
Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια της εντασσόμενης πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» με κωδικό 
πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5035527 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων 
Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» του Ε.Π. «Αττική» 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το σύνολο της  προμήθειας και των υπηρεσιών που 

περιγράφονται στην παρούσα  ανέρχεται στο ποσό των  σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι  

ευρώ και είκοσι λεπτών  (45.886,20€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του 

έργου της ΣΑΕΠ085/1 με κωδικό 2019ΕΠ08510060 και τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», με φορέα 

χρηματοδότησης την Περιφέρεια Αττικής. 

Το ανωτέρω ποσό των 45.886,20€  έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  
για το Οικονομικό έτος  2020 και συγκεκριμένα στους κωδικούς : Κ.Α 60.7133.02  « Προμήθεια επίπλων – 
παιδαγωγικού υλικού μέσω χρηματοδότησης από το ΠΔΕ για το έργο με αριθμό 2019ΕΠ8510060» για το  
ποσό των 11.036,00€, Κ.Α 60.7134.02 « Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών μέσω χρηματοδότησης από το ΠΔΕ για το έργο με αριθμό 2019ΕΠ8510060» για το 
ποσό των 23.808,00€, Κ.Α 60.7135.07 «Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών μέσω χρηματοδότησης από το ΠΔΕ 
για το έργο με αριθμό 2019ΕΠ8510060 » για το ποσό των 4.588,00€, Κ.Α 60.7135.08 «Προμήθεια 
οργάνων παιδικής χαράς μέσω χρηματοδότησης από το ΠΔΕ για το έργο με αριθμό 2019ΕΠ8510060 » για 
το ποσό των  6.373,60€, Κ.Α 60.7135.09 « Προμήθεια συσκευών ήχου και εικόνας μέσω χρηματοδότησης 
από το ΠΔΕ για το έργο με αριθμό 2019ΕΠ8510060 » για το ποσό των 80,60€ 27.2  
27.2  Πληρωμή αναδόχου / Δικαιολογητικά πληρωμής  (Άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016) 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  
Το 100% της συμβατικής τμηματικής αξίας κάθε Παραδοτέου, με την έκδοση του τιμολογίου από τον 
ανάδοχο και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Τμηματικής Παραλαβής των ειδών - 
υπηρεσιών του αντίστοιχου Παραδοτέου.  
27.4  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 28:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
28.1  Η αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο  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 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  
 
 
 

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΤΗΛ. : 229432-1000 

ΦΑΞ :   22940- 28063    
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2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΕΡΓΟ: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»    

CPV  39131100-0 

 
 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ.:  

ΥΠ.ΔΙΑΧ.ΕΡΓΟΥ: 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  

 ΠΡΟΫΠ: 45.886,20 ευρώ με Φ.Π.Α 

 ΠΟΡΟΙ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Δ.Ε 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Με την υπ΄αριθμ. 440/2018(ΑΔΑ: ΨΔΤΗΩ16-ΨΣΞ) απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – 
Πικερμίου: α) έγιναν αποδεκτοί οι όροι της υπ΄αριθμ. 619/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΖ07Λ7-ΑΟΛ) πρόσκλησης με 
κωδικό ΑΤΤ068 της ΕΥΔ του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με τίτλο: «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις 
οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» ,β) Εγκρίθηκε η συμμετοχή και η υποβολή πρότασης στου Δήμου 
στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 άξονας προτεραιότητας (10) με τίτλο: 
«Ανάπτυξη – Αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας», γ) εγκρίθηκε το 
σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης και οι όροι της μεταξύ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και του 
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» καθώς και η υπ΄αριθμ. 50/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου η οποία υποβλήθηκε συνημμένη με την υποβολή της πρότασης προς ένταξη 
στο ως άνω πρόγραμμα, δ) εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος ως νόμιμος εκπρόσωπος για την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 κ.τ.λ.        

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου υπέβαλλε το με ID 55901/ 16.11.2018 Τεχνικό Δελτίο Πράξης προς 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. 
Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1706/29-05-2019 (ΑΔΑ:Ψ75Φ7Λ7-9ΩΓ) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε για λογαριασμό του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου  η ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» με 
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κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5035527 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων 
Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» του Ε.Π. «Αττική».  
Ως φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια εξοπλισμού και η παροχή υπηρεσιών με σκοπό την 
αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών του Δήμου. Οι υποδομές αφορούν στους 2 Παιδικούς Σταθμούς και το  
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) που λειτουργούν από το ΝΠΔΔ Κοινωνική Μέριμνα και 
Προσχολική Αγωγή Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ». Ενδεικτικά, ο/οι εξοπλισμός 
/υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής: • Έπιπλα, • Παιδαγωγικό υλικό, • Ηλεκτρικά Είδη, • Όργανα παιδικής 
χαράς,•  Συσκευές ήχου και εικόνας, Σχεδιασμός/υλοποίηση Ιστοσελίδας με πρόσβαση για ΑμεΑ, • Υπηρεσίες 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας. 
Με την υπ΄αρ. πρωτ.: 304/25-2-2020 (ΑΔΑ:ΨΠ9ΚΟΚ96-ΠΓ6) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του  
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» ενέκρινε τους  όρους και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου Ραφήνας —Πικερμίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου 
Ραφήνας Πικερμίου με δ.τ. «Φίλιππος Καβουνίδης», για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση - αναβάθμιση 
υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ραφήνας —Πικερμίου σύμφωνα με την 
πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής με κωδικό ΑΤΤΟ68, ΑΔΑ: 6ΩΖΟ7Λ7-ΑΟΛ. 
Με την υπ΄αριθμ. 197529/10-03-2020(ΑΔΑ:ΩΗΜ97Λ7-Μ22) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής ορίστηκε ως 
υπόλογος διαχειριστή έργου που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 
085/1 το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με 
δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ». 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

Οι παιδικοί και Βρεφικοί σταθμοί του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου αποτελούνται από τμήματα προσχολικής 
αγωγής που έχουν δυναμικότητα φιλοξενίας συνολικά 201 νηπίων. Το δε ΚΔΑΠ έχει δυναμικότητα 
φιλοξενίας 40 παιδιών. Η πράξη αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών και των 
ιδιαίτερων προβλημάτων που υπάρχουν στους παιδικούς σταθμούς και στο ΚΔΑΠ του Δήμου Ραφήνας – 
Πικερμίου και αφορούν κυρίως των εξοπλισμό ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών λειτουργίας 
(σχεδιασμό / υλοποίηση ιστοσελίδας, συμβουλευτική υποστήριξη γονέων, διαχείριση παιδικών σταθμών), σε 
ειδικό εξοπλισμό λειτουργίας (ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγειοκαταψύκτες, πολυμίξερ και κλιματιστικά) και σε 
αντικατάσταση παιχνιδιών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σε έπιπλα – παιδαγωγικό υλικό. Η υλοποίηση 
της συγκεκριμένης πράξης θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης 
και πληροφόρησης των δημοτών και της φιλοξενίας των βρεφών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου 
επιτυγχάνοντας τον κύριο στόχο του προγράμματος που είναι η ενίσχυση και ενδυνάμωση των υπηρεσιών 
και υποδομών κοινωνικής φροντίδας, με έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.   
Η πράξη θα υλοποιηθεί σε ένα (1) υποέργο. Δικαιούχος του έργου θα είναι ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου. 
Κύριος πράξης του έργου και φορέας λειτουργίας και συντήρησης είναι το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ «ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ». Φορέας 
χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής. Τα παραδοτέα της πράξης μετά την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και την παράδοση με την εγκατάσταση τους στις δομές που αναφέρθηκαν ως άνω 
και περιγράφονται στην παρούσα θα αξιοποιούνται και θα λειτουργούν από το προσωπικό που εργάζεται στις 
δομές και θα εγγραφούν στον πάγιο εξοπλισμό και θα συντηρούνται από πόρους του φορέα λειτουργίας και 
συντήρησης ήτοι το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ «ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ».     

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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  Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Ραφήνας – Πικερμίου 
και αποτελεί τη επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 50/2018 μελέτης μετά την ολοκλήρωση και των άνω 
περιγραφόμενων προπαρασκευαστικών διαδικασιών προ της διενέργειας της απαιτούμενης διαγωνιστικής 
διαδικασίας.   Η παρούσα μελέτη  αφορά τον εξοπλισμό των Παιδικών Σταθμών του δήμου Ραφήνας – 
Πικερμίου που βρίσκονται επί της οδού  Λ. Δημοκρατίας 8 και της οδού  Σάπαρη & Θέμιδος και του 
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με ηλεκτρονικά είδη, 
έπιπλα, ηλεκτρικά είδη, παιχνίδια εσωτερικού χώρου, υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, 
καθώς κρίνονται απαραίτητα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εύρυθμη λειτουργία 
των δομών. Η παρούσα  τεχνική έκθεση  είναι ουσιαστικά το επικαιροποιημένο αντίγραφο της έκθεσης  που 
χρησιμοποιήθηκε  για την υποβολή πρότασης στην Περιφέρεια Αττικής με τίτλο Πράξης:  Αναβάθμιση 
υποδομών, ειδικού εξοπλισμού και ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ των 
Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ραφήνας. 
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  που θα προκύψουν από την διαγωνιστική διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού θα πρέπει  απαραίτητα να καταθέσουν με την υποβολή της προσφοράς τους 
αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή άλλου ισοδύναμου 
πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής (ανάδοχος) δεν είναι και κατασκευαστής του τελικού 
προϊόντος απαιτείται ISO 9001:2000 και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ή άλλου ισοδύναμου 
πιστοποιητικού. Επίσης θα καταθέσει έντυπο με την λεπτομερή περιγραφή για κάθε προσφερόμενο 
είδος, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους.  Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη 
θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος 
που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την 
ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της 
προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: 
α.     Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 
β.     Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. 
γ.     Τύπος   ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο προσφέρων απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του 
εργοστασίου ».  
Στη  περίπτωση  που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, υπεύθυνη   δήλωση   
θεωρημένη   του    νόμιμου   εκπροσώπου   της   επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους 
την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή. 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από το Ν.Π.Δ.Δ 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» και το ΚΔΑΠ.. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τέσσερις (4) 
ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Τα έξοδα προετοιμασίας των προς προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο 
υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, και θα  
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο τιμολόγιο, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς 
οι ποσότητες των παρεχόμενων προμηθειών - υπηρεσιών. 
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει  μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
του εξοπλισμού. 
Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει από τον 
προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών  προσώπων ή 
άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε 
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πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών 
στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των 
φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν  τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς ,είτε για το σύνολο των ομάδων και των 
ποσοτήτων αυτών  όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα μελέτη, είτε για μία ή περισσότερες ομάδες και 
τις συνολικές ποσότητες αυτών όπως περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. 
Συγκεκριμένα οι ομάδες είναι : α)  ΟΜΑΔΑ Α:  «ΕΠΙΠΛΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», β) ΟΜΑΔΑ Β:  
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ», γ)ΟΜΑΔΑ Γ:  «ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», δ) ΟΜΑΔΑ Δ:  «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΑΣ» και ε) ΟΜΑΔΑ Ε: «  Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών »   
Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη – υπηρεσίες  και η μη 
συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. 

• Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, το κόστος 
μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών στον τόπο των παιδικών σταθμών. 
• Ο εξοπλισμός ( προσφερόμενα είδη) θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις 
τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση 
συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.  
Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό (προσφερόμενα είδη),  που τον αφορά θα ισχύουν και οι 
προδιαγραφές / απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα: 
α) ΥΑ  Ζ 3-5430    (ΦΕΚ    746    Β/22-4-2009)    «Ανώτατο     όριο    φορμαλδεΰδης    για    
τα    έπιπλα, διακοσμητικά    αντικείμενα    και    πρώτες    ύλες    αυτών    σύνθετης    
συγκολλημένης    ξυλείας    – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – 
Επιτροπή Επίπλου» ή αντίστοιχης ισχύουσας σύμφωνα με τροποποιήσεις της σχετικής 
νομοθεσίας. 
β) ΥΑ  Ζ 3-818   (ΦΕΚ    1395    Β/14-7-2009    «Κατάλογος    ΕΛΟΤ / ΕΝ    προτύπων    –    
Απαιτήσεις ασφάλειας     και     επισήμανσης    για    τα    αντικείμενα    παιδικής    φροντίδας    
και    τον     παιδικό εξοπλισμό» ή αντίστοιχης ισχύουσας σύμφωνα με τροποποιήσεις της 
σχετικής νομοθεσίας. 
•Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το 
«ή το ισοδύναμό τους». 
• Τα  προς προμήθεια είδη ξύλινης κατασκευής, όπως γραφεία, τραπέζια, συρταριέρες, κ.λ.π. θα 
είναι  συναρμολογούμενα (για εύκολη μεταφορά και παράδοση), στιβαρά, καλαίσθητα, 
λειτουργικά και ανθεκτικής κατασκευής. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-2009) ή ισοδύναμη 
της σε ισχύ. Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατασκευή των ξύλινων κατασκευών. Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να 
προσκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες είναι:  
 Για τη μοριοσανίδα, το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης να είναι τάξεως Ε1 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) ή αντίστοιχου ισοδυνάμου.  
Για την επικάλυψη με μελαμίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τα ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005 ή αντιστοίχων ισοδύναμων, όπως αυτά 
ισχύουν.  
Δηλαδή:  
o Αντοχή στην τριβή : κατηγορία 2 
o Αντοχή στη χάραξη : >2Nt  
o Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο : rating 3 
o Αντοχή στη φθορά από την χρήση χημικών: rating 4 
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o Ταυτοποίηση του ABS που χρησιμοποιείτε στα σόκορα  
• Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, τα οποία 
καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 
παρ. 3 δ 3) ή αντίστοιχων ισοδυνάμων. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα 
πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια. 

 Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία για: 
  την πρώτη ύλη (μοριοσανίδα) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι τύπου Ρ2 
βάσει του ΕΝ 312:2003 ή αντίστοιχου ισοδύναμου, όπως αυτό ισχύει. 
  Την κόλλα που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η οποία πρέπει 
να μην είναι τοξική. 
Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών, ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών ειδών και θα συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου 
χρειάζεται.  
Ο Χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα σχέδια όπου δεν αναγράφονται σε όλα τα παραπάνω είδη 
θα είναι επιλογής των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και του ΚΔΑΠ. Τα 
ηλεκτρικά είδη, κατά την παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από 
εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις , καθώς 
και σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και πλήρης 
λειτουργία. 
Oι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι καινούργιες, πρόσφατης ημερομηνίας παραγωγής, και εντός 
συσκευασίας κατασκευαστή. Να είναι συσκευασμένα ώστε να αποφεύγονται οι φθορές κατά την 
μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Θα συνοδεύονται από 
εγγύηση καλής κατάστασης, επάρκειας και υποστήριξης γνήσιων ανταλλακτικών, λειτουργίας 
καθώς και τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον 1 έτους. Οι συσκευές θα φέρουν ενεργειακή 
σήμανση και πιστοποιημένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να διασφαλίζεται η 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση 
για πλήρη λειτουργία. 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
 
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,της παρ. Ζ του Ν. 
4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές », 
 
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό  
Συνέδριο» 
 
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
 
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
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"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
 
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”  
 
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση   μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 
 
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”, 
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων » 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών 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. 
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το σύνολο της  προμήθειας και των υπηρεσιών που 
περιγράφονται στην παρούσα  ανέρχεται στο ποσό των  σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων 
ογδόντα έξι  ευρώ και είκοσι λεπτών  (45.886,20€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕΠ085/1 με κωδικό 2019ΕΠ08510060 και τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Αττικής. 

Το ανωτέρω ποσό των 45.886,20€  έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  για το Οικονομικό έτος  2020 και συγκεκριμένα στους κωδικούς : 
Κ.Α 60.7133.02  « Προμήθεια επίπλων – παιδαγωγικού υλικού μέσω χρηματοδότησης από το 
ΠΔΕ για το έργο με αριθμό 2019ΕΠ8510060» για το  ποσό των 11.036,00€, Κ.Α 60.7134.02 « 
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών μέσω χρηματοδότησης από 
το ΠΔΕ για το έργο με αριθμό 2019ΕΠ8510060» για το ποσό των 23.808,00€, Κ.Α 
60.7135.07 «Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών μέσω χρηματοδότησης από το ΠΔΕ για το έργο με 
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αριθμό 2019ΕΠ8510060 » για το ποσό των 4.588,00€, Κ.Α 60.7135.08 «Προμήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς μέσω χρηματοδότησης από το ΠΔΕ για το έργο με αριθμό 2019ΕΠ8510060 » για το 
ποσό των  6.373,60€, Κ.Α 60.7135.09 « Προμήθεια συσκευών ήχου και εικόνας μέσω 
χρηματοδότησης από το ΠΔΕ για το έργο με αριθμό 2019ΕΠ8510060 » για το ποσό των 80,60€  

 
   

Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία του συνοπτικού  Διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή. 

Συγκεκριμένα η δαπάνη της διαγωνιστικής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού    περιλαμβάνει 
τα παρακάτω προμηθευόμενα είδη και υπηρεσίες με τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές , τις 
ενδεικτικές προϋπολογισθείσες τιμές  , τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις  ποσότητες  ανά είδος και 
ανά ομάδα : 

 
Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ: 

 
Φορητό Ράδιο 1 τμχ. 
 
Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχάνημα είναι οι ακόλουθες:  

 Το ραδιοκασετόφωνο πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης 
τεχνολογίας και καλαίσθητης εμφάνισης, να είναι STEREO, να διαθέτει CD 
PLAYER (συμβατό με όλα τα CD) και να είναι φορητό ( δηλ. να διαθέτει 
χειρολαβή μεταφοράς). Να συνοδεύεται από σήμα C.E και να είναι 
κατασκευασμένο τους τελευταίους 18 μήνες από την δημοσίευση.  

 CD-Player, συμβατό με αναπαραγωγή CD, CD-R/RW/MP3.  

 Ισχύς εξόδου τουλάχιστον 2X2 Watt RMS.  

 Υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου ή ύπαρξη ενσωματωμένου .  

 Ενσωματωμένα μεγάφωνα αναλόγου ισχύος.  

 Έξοδο για σύνδεση με ακουστικά.  

 Όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και κομβία για τη λειτουργία του.  

 Να λειτουργεί με τάση 220V – 240V / 50Hz ±10% και με μπαταρίες.  

 Καλώδιο ρευματοληψίας.  

 Ρύθμιση έντασης φωνής.  

 Χειρολαβή μεταφοράς.  

 Περιοχές λήψης ραδιοφώνου: MW και FM.  

 Να έχει κεραία λήψης σταθμών και ψηφιακή ένδειξη επιλογής σταθμών, με 
τουλάχιστον 10 μνήμες σταθμών στη περιοχή των FM.  

 Τηλεχειριστήριο για τις κύριες λειτουργίες (του ραδιοφώνου και του CD).  

 Να διαθέτει είσοδο aux (line-in)  

 Κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει 
όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων,  

χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες. 
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Β.ΕΠΙΠΛΑ: 

 
Β.1 Για το ΚΔΑΠ 
 
 

 ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Β1.1 Πολυθρόνα 

αναμονής 

4 

Β1.2 Κάθισμα 2 

Β1.3 Πολυθρόνα 2 

Β1.4 Καλόγηρος 1 

Β1.5 Σκαμπό 10 

 
 
 

Β. 1.1 Πολυθρόνα αναμονής 
Αναπαυτική πολυθρόνα αναμονής. Με μπράτσα. Σε όλα τα χρώματα. Διαστάσεις: 65 x 
75 x 70 εκατοστά. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) ή ισχύουσας 
αντίστοιχης Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για 
την κατασκευή του καθίσματος. Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να  
προσκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες είναι:  

 Για το κόντρα πλακέ: το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης να είναι:  

 Τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

 Η ποιότητα συγκόλλησης να είναι αποδεκτή σύμφωνα με το 
ΕΝ314-2  

 Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων 
στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 
/Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3).  

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένα εργαστήρια.  
Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία για την πρώτη ύλη 
(κόντρα πλακέ) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι σύμφωνη με το ΕΝ 636-
1. Ο σκελετός του στηρίγματος της πλάτης να είναι ανατομικής μορφής και να 
κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις. Πάνω στο σκελετό να 
τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη που να ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού 
και να επενδύεται με ύφασμα ή δερματίνη. Στο πίσω μέρος της πλάτης να τοποθετείται 
κέλυφος από πολυπροπυλένιο, με καμπύλα τελειώματα. Τα μπράτσα να είναι κλειστής 
διατομής, ανατομικής μορφής και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας.  

 
Β. 1.2  Κάθισμα 
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Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα. Με επένδυση δερματίνης. Διαθέσιμο σε μαύρο χρώμα. 

Διαστάσεις: 54 x 51 x 79 εκατοστά. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) ή ισχύουσας 

αντίστοιχης. Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή του καθίσματος. Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να προσκομίσουν 

όλοι οι συμμετέχοντες είναι:  

 Για το κόντρα πλακέ: το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης να είναι:  

 Τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

 Η ποιότητα συγκόλλησης να είναι αποδεκτή σύμφωνα με το ΕΝ314-2  

 Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, τα 

οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-

2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3).  

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα 

εργαστήρια.  

Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία για την πρώτη ύλη (κόντρα 

πλακέ) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι σύμφωνη με το ΕΝ 636-1. Ο σκελετός του 

στηρίγματος της πλάτης να είναι ανατομικής μορφής και να κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο 

ενισχυμένο με νευρώσεις. Πάνω στο σκελετό να τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη που να 

ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και να επενδύεται με ύφασμα ή δερματίνη. Στο πίσω 

μέρος της πλάτης να τοποθετείται κέλυφος από πολυπροπυλένιο, με καμπύλα τελειώματα. Τα 

μπράτσα να είναι κλειστής διατομής, ανατομικής μορφής και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 

εργονομίας.  

Β. 1.3  Πολυθρόνα relax 

Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας ο σκελετός και από συνθετικό 

ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς ο πάτος. Είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με 

βερνίκι νερού μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Φέρει μαξιλάρι στο κάθισμα και την πλάτη 

τα οποία είναι επενδυμένα με υφάσματα υψηλής ποιότητας ή δερματίνη σε χρώματα της επιλογής 

της αναθέτουσας αρχής. Ο σκελετός του στηρίγματος της πλάτης να είναι ανατομικής μορφής και 

να κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις. Πάνω στο σκελετό να 

τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη που να ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και να 

επενδύεται με ύφασμα ή δερματίνη. Στο πίσω μέρος της πλάτης να τοποθετείται κέλυφος από 

πολυπροπυλένιο, με καμπύλα τελειώματα. Τα μπράτσα να είναι κλειστής διατομής, ανατομικής 

μορφής και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας.  Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα 

και ακίνδυνα για τα παιδιά. Όλα τα καλύμματα θα βγαίνουν και θα πλένονται εύκολα. Διαστάσεις: 

48 x 43 x 47,5 εκατοστά. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) ή ισχύουσας 

αντίστοιχης. 

Β. 1.4  Καλόγηρος 

Καλόγηρος κατασκευασμένος από χρώμιο. Ύψος: 175 εκατοστά. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-

4-2009) ή ισχύουσας αντίστοιχης 
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Β. 1.5 Σκαμπό 

Σκαμπό εργασίας πλαστικό. Διάμετρος: 33 εκατοστά. Ύψος: 52 εκατοστά. Διαθέσιμα χρώματα 

σύμφωνα με την οδηγίες της  αναθέτουσας αρχής.  

 
 
Β.2 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α (Λ. Δημοκρατίας 8) 
 
 

 ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Β2.1 Τραπέζι 

κουζίνας 

1 

Β2.2 Καρέκλα 

κουζίνας 

6 

Β2.3 Κάθισμα 

εργασίας 

13 

Β2.4 Τραπέζι 

ορθογώνιο 

5 

Β2.5 Καρεκλάκι 30 

 
 
 
 
 
 
Β 2.1Τραπέζι κουζίνας 
 

Κατασκευασμένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα 
του ξύλου, το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 
λουστραρισμένο επίσης στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 
Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ 
Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) ή ισχύουσας αντίστοιχης .Όλα τα άκρα είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 
Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον. 
Διαστάσεις: 150 x 80 εκατοστά. 

 
           Β 2.2 Καρέκλα κουζίνας 

Κατασκευασμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου. Θα έχει ανατομική πλάτη και στο κάθισμα θα φέρει μαξιλάρι καλυμμένο από 

ύφασμα άριστης ποιότητας. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Όλα τα 

ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-

4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) ή ισχύουσας αντίστοιχης. Τα βερνίκια και τα χρώματα που 

χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  
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Β 2.3 Κάθισμα εργασίας 
 

Κάθισμα εργασίας με μπράτσα, ψηλή πλάτη και πεντακτινωτή τροχήλατη βάση. Με 
επένδυση μαύρης δερματίνης. Διαστάσεις: 49 x 41 x 100 εκατοστά. Όλα τα ξύλινα 
στοιχεία από κόντρα-πλακέ που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν 
τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του καθίσματος. Ειδικότερα, 
οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να  
προσκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες είναι:  

 Για το κόντρα πλακέ: το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης να είναι:  

 Τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

 Η ποιότητα συγκόλλησης να είναι αποδεκτή σύμφωνα με το 
ΕΝ314-2  

 Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων 
στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 
/Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3).  

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένα εργαστήρια.  
Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία για την πρώτη ύλη 
(κόντρα πλακέ) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι σύμφωνη με το ΕΝ 636-
1. Ο σκελετός του στηρίγματος της πλάτης να είναι ανατομικής μορφής και να 
κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις ή ξύλο. Πάνω στο 
σκελετό να τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη που να ακολουθεί το περίγραμμα του 
σκελετού και να επενδύεται με ύφασμα ή δερματίνη. Στο πίσω μέρος της πλάτης να 
τοποθετείται κέλυφος από πολυπροπυλένιο, με καμπύλα τελειώματα. Τα μπράτσα να 
είναι κλειστής διατομής, ανατομικής μορφής και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
εργονομίας.  
 

 
Β 2.4 Τραπέζι ορθογώνιο 
 

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5 
χ 5 εκατοστά το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση 
φορμάικας σε χρώματα της επιλογής σας. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια 
για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα 
χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Διαστάσεις: 120 x 60 x 56 εκατοστά ύψος. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα 
χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 
746Β/22-4-2009) ή αντίστοιχης ισχύουσας. 

 
Β 2.5 Καρεκλάκι 

Κατασκευασμένος ο σκελετός και η πλάτη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 
ποιότητας. Το κάθισμα είναι από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς. Όλα τα 
ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-
5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) ή αντίστοιχης ισχύουσας. 
Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό. Το κάθισμα 
συνδέεται με το σκελετό με τρεις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες. Η πλάτη είναι ανατομική 
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και αποτελείται από δύο μορσαριστούς πήχεις. Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουθενά 
πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα και όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και 
ακίνδυνα για τα νήπια. Φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του. 
Βερνίκια και χρώματα νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 32 x 
33 x 57 εκατοστά. Ύψος καθίσματος: 31 εκατοστά. 

 
 
Β.3 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Β (Σάπαρη & Θέμιδος) 
 
 

 ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Β.3.1 Συρταριέρα 1 

Β.3.2 Ραφιέρα 1 

Β.3.3 Κάθισμα 

εργασίας 

6 

Β.3.4 Γραφείο με 

συρτάρι 

3 

 
 
 

Β. 3.1  Συρταριέρα 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου. Έχει 25 ατομικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα 

οποία είναι διακοσμημένα με κυματιστό λουκάκι και ξύλινα διακριτικά σήματα, χαραγμένα σε 

ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Υπάρχει η δυνατότητα τα συρτάρια να φέρουν ξύλινο διακριτικό 

σήμα ( για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του). Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και 

ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-

5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) ή αντίστοιχης ισχύουσας. Διαστάσεις: 155 x 40 x 75 

εκατοστά. 

Β. 3.2   Ραφιέρα 

Κατασκευασμένη από συνθετικό MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του 

ξύλου με χρωματιστή την μετόπη στο πάνω μέρος. Περιλαμβάνει 14 ράφια, κατάλληλα για την 

αποθήκευση χαρτονιών. Όλα τα άκρα της είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με 

την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) ή αντίστοιχης ισχύουσας. Διαστάσεις: 75 x 

52 x 201 εκατοστά ύψος. 

Β. 3.3 Κάθισμα εργασίας 

Κάθισμα εργασίας με μπράτσα, ψηλή πλάτη και πεντακτινωτή τροχήλατη βάση. Με 
επένδυση μαύρης δερματίνης. Διαστάσεις: 49 x 41 x 100 εκατοστά. Όλα τα ξύλινα 
στοιχεία από κόντρα-πλακέ που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
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την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν 
τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του καθίσματος. Ειδικότερα, 
οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να  
προσκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες είναι:  

 Για το κόντρα πλακέ: το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης να είναι:  

 Τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

 Η ποιότητα συγκόλλησης να είναι αποδεκτή σύμφωνα με το 
ΕΝ314-2  

 Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων 
στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 
/Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3).  

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένα εργαστήρια.  
Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία για την πρώτη ύλη 
(κόντρα πλακέ) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι σύμφωνη με το ΕΝ 636-
1. Ο σκελετός του στηρίγματος της πλάτης να είναι ανατομικής μορφής και να 
κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις ή ξύλο. Πάνω στο 
σκελετό να τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη που να ακολουθεί το περίγραμμα του 
σκελετού και να επενδύεται με ύφασμα ή δερματίνη. Στο πίσω μέρος της πλάτης να 
τοποθετείται κέλυφος από πολυπροπυλένιο, με καμπύλα τελειώματα. Τα μπράτσα να 
είναι κλειστής διατομής, ανατομικής μορφής και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
εργονομίας.  
 
Β. 3.4  Γραφείο με συρτάρι 

Τα ποδαρικά του είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Η μετόπη 

του, το καπάκι και το συρτάρι του από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλιοστά με επένδυση οξιάς. 

Είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά 

τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Ο χώρος κάτω από 

την επιφάνεια εργασίας έχει ένα ράφι και ένα συρτάρι. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-

4-2009) ή ισχύουσας αντίστοιχης. Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά. 

Διαστάσεις: 110 x 65 x 76 εκατοστά. 

Γ. ΗΛΕΚΡΙΚΑ ΕΙΔΗ: 
 

Ψυγειοκαταψύκτης  1 τμχ. 

Τύπος συσκευής ψυγειοκαταψύκτης ανοξείδωτος εξωτερικά, ενεργειακής κλάσης Α++, 

χωρητικότητας συντήρησης 215 Ι, χωρητικότητα κατάψυξης 87Ι, διαστάσεων (Π/Υ/Β) 60 cmx 

186cmx66 cm, dμε επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος 42 Db, No Frost ( αποτρέπει τη δημιουργία 

πάγου). 

 Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 Θερμοκρασία -18 οC / -25 οC. 

 Αυτόματη απόψυξη. 
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 Θερμόμετρο. 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας χρειάζεται να περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της 

απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

Ηλεκτρική κουζίνα   1 τμχ. 

Ηλεκτρική κουζίνα με φούρνο ανοξείδωτη εξωτερικά, τύπος εστίας μαγειρέματος ανοξείδωτος, 
πλάτους 60 cm, ύψους 85 cm και βάθους 60 cm. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές της έχουν ως εξής : 

 Τάση 220-380 V. 

 Τέσσερις (4) ηλεκτρικές εστίες. 

 Φούρνος κυκλοθερμικός με Grill. 

 Διπλό τζάμι στην πόρτα. 

 Φωτισμός του θαλάμου. 

 Θερμικό ασφαλείας. 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας χρειάζεται να περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της 

απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

Πολυμίξερ                  1 τμχ. 
Πολυμίξερ μέγιστης ισχύος 1000 W με 8 επίπεδα λειτουργίας, με αντιολισθητικά 
ποδαράκια, σύστημα ασφαλείας, λυχνία λειτουργίας, με αποσπώμενα μέρη, γυάλινο 
μπλέντερ, μεταλλικός αποχυμωτής, λεμονοστύφτης, 4 ανοξείδωτοι δίσκοι, διπλοί 
αναδευτήρες μαρέγκας, διπλά ανοξείδωτα μαχαίρια κοπής, αναδευτήρας ζύμης.  
 
Κλιματιστικά              3τεμ 
 
Δύο (2) κλιματιστικά  μηχανήματα  τύπου  τοίχου split unit    ,  τεχνολογίας  Inverter  υψηλής  
ενεργειακής απόδοσης  με  οικολογικό  ψυκτικό  υγρό  R32 ή και καλύτερο  σύμφωνα  με  τα  
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ BTU/h : ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 23.000 περίπου 24.000 περίπου 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α++ Α+++  

ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ SEER 6.30 ή και 
καλύτερος 

SCOP 4.00 ή και 
καλύτερος 
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ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ db(A) Έως 44 Έως 44 

 
Ένα (1) κλιματιστικό  μηχανήμα  τύπου  τοίχου split unit    ,  τεχνολογίας  Inverter  υψηλής  
ενεργειακής απόδοσης  με  οικολογικό  ψυκτικό  υγρό  R32 ή και καλύτερο  σύμφωνα  με  τα  
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ BTU/h : ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 8.500 περίπου 8.500 περίπου 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α++ Α+++  

ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ SEER 6.20 ή και 
καλύτερος 

SCOP 4.00 ή και 
καλύτερος 

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ db(A) Έως 40 Έως 40 

 
 

Δ.ΠΑΙΧΝΙΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ: 
 

 
Δ.1  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α (Λ. Δημοκρατίας 8) 
 
 
 

 ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Δ.1.1 Τραμπάλα ζωάκι 

άλογο 

1 

Δ.1.2 Τραμπάλα ζωάκι 

κοτούλα 

1 

Δ.1.3 Σύστημα 

παιδικής χαράς 

1 

Δ.1.4 Διπλή 

τσουλήθρα με 

τούνελ 

1 

Δ.1.5 Τσουλήθρα 

αναρρίχησης 

1 

 

Δ 1.1Τραμπάλα ζωάκι άλογο 

Τραμπάλα σε σχήμα αλογάκι, από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης 

αντοχής. Κατάλληλη για χρήση από δύο άτομα ταυτόχρονα. Διαθέτει τρεις θέσεις. Διαστάσεις: 

120 x 34 x 47 εκατοστά.  

Δ 1.2 Τραμπάλα ζωάκι κοτούλα 
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Τραμπάλα σε σχήμα κοτοπουλάκι, από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και 

απεριόριστης αντοχής. Με μη αποσπώμενες χειρολαβές. Κατάλληλη για χρήση από δύο άτομα 

ταυτόχρονα. Διαθέτει τρεις θέσεις. Διαστάσεις: 120 x 38 x 54 εκατοστά.  

Δ 1.3 Σύστημα παιδικής χαράς 

Συγκρότημα παιδικής χαράς. Κατασκευασμένο από πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό βαρέως τύπου. 

Αποτελείται από δύο πλατφόρμες σε δύο επίπεδα οι οποίες στηρίζονται σε έξι κολώνες – 

πασσάλους, μία σκάλα με πλαϊνά ασφαλείας και μια τσουλήθρα. Στο ανέβασμα της σκάλας, η 

είσοδος είναι μορφοποιημένη σε ζωάκι. Επάνω στην πλατφόρμα υπάρχουν παράθυρα, φινιστρίνια, 

παιχνίδι τρίλιζα καθώς επίσης και τηλεσκόπιο. Η πλατφόρμα είναι σκεπασμένη με σκεπούλα. 

Διαστάσεις: 273 x 262 x 300 εκατοστά. 

 

Δ 1.4 Διπλή τσουλήθρα με τούνελ 

Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 

Επιλογή ανάμεσα σε δύο τσουλήθρες, μία ίσια και μία κυματιστή. Διαθέτει μεγάλη πλατφόρμα και 

ψηλοί πλευρικοί τοίχοι για ασφάλεια. Περιλαμβάνει μακρύ τούνελ για μπουσούλημα και ανοίγματα 

για σκαρφάλωμα. Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. 

Διαστάσεις: 152 x 160 x 142 εκατοστά. 

 

Δ 1.5 Τσουλήθρα αναρρίχησης 

Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 

Διαθέτει μεγάλη κυματιστή τσουλήθρα με επιφάνεια που αναπαριστά τον καταρράκτη. 

Περιλαμβάνει δίχτυ αναρρίχησης που βοηθάει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Μεγάλα ανοίγματα 

που συνδέουν τα διαφορετικά επίπεδα. Το κάτω μέρος συνδέει το τούνελ μα ένα χώρο παιχνιδιού. 

Έχει μία μυστική είσοδο και δύο φαρδιές πλατφόρμες. Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό 

στις καιρικές μεταβολές. Μέγιστο βάρος παιδιού 32 κιλά. Μέγιστος αριθμός παιδιών 6. Διαστάσεις: 

200 x 169 x 137 εκατοστά. 

 

Δ.2  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Β (ΠΣ. Σάπαρη & Θέμιδος) 
 
 
 

 ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Δ.2.1 Διπλή 

τσουλήθρα με 

τούνελ 

1 

Δ.2.2 Παιδότοπος με 2 

τσουλήθρες 

1 

Δ.2.3 Σύστημα 1 
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παιδικής χαράς 

Δ.2.4 Τραμπάλα 

κοτούλα  

1 

Δ.2.5 Τραμπάλα 

χελωνάκι 

1 

 
 
Δ. 2.1  Διπλή τσουλήθρα με τούνελ 
 

Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 

Επιλογή ανάμεσα σε δύο τσουλήθρες, μία ίσια και μία κυματιστή. Διαθέτει μεγάλη πλατφόρμα και 

ψηλούς πλευρικούς τοίχους για ασφάλεια. Περιλαμβάνει μακρύ τούνελ για μπουσούλημα και 

ανοίγματα για σκαρφάλωμα. Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. 

Διαστάσεις: 152 x 160 x 142 εκατοστά. 

 
 
Δ . 2.2  Παιδότοπος με 2 τσουλήθρες 
 

Παιδότοπος με 2 τσουλήθρες. Κατασκευασμένος  από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 
υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Θα περιλαμβάνει παρατηρητήριο, τοίχο 
αναρρίχησης, μία μεγάλη τσουλήθρα 15 εκατοστά, μία μικρή τσουλήθρα που 
αντιστρέφεται για να γίνει σκαλίτσα, τούνελ μπουσουλήματος, πλατφόρμες σε δύο 
διαφορετικά επίπεδα και κρυφό φρούριο στο εσωτερικό! Διαστάσεις: 203 x 356 x 
172 εκατοστά. Ηλικία: 3 - 8 ετών 

 
Δ. 2.3   Σύστημα παιδικής χαράς 
 

Συγκρότημα παιδικής χαράς. Κατασκευασμένο από πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό βαρέως τύπου. 

Αποτελείται από δύο πλατφόρμες σε δύο επίπεδα οι οποίες στηρίζονται σε έξι κολώνες – 

πασσάλους, μία σκάλα με πλαϊνά ασφαλείας και μια τσουλήθρα. Στο ανέβασμα της σκάλας, η 

είσοδος είναι μορφοποιημένη σε ζωάκι. Επάνω στην πλατφόρμα υπάρχουν παράθυρα, φινιστρίνια, 

παιχνίδι τρίλιζα καθώς επίσης και τηλεσκόπιο. Η πλατφόρμα είναι σκεπασμένη με σκεπούλα. 

Διαστάσεις: 273 x 262 x 300 εκατοστά. 

 
Δ. 2.4    Τραμπάλα κοτούλα 
 

Τραμπάλα σε σχήμα κοτοπουλάκι, από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και 

απεριόριστης αντοχής. Με μη αποσπώμενες χειρολαβές. Κατάλληλη για χρήση από δύο άτομα 

ταυτόχρονα. Διαθέτει τρεις θέσεις. Διαστάσεις: 120 x 38 x 54 εκατοστά. 

 
Δ. 2.5    Τραμπάλα χελωνάκι 
 

Τραμπάλα σε σχήμα χελωνάκι, από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και 
απεριόριστης αντοχής. Κατάλληλη για χρήση από δύο άτομα ταυτόχρονα. Διαθέτει τρεις 
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θέσεις. Διαστάσεις: 133 x 33 εκατοστά. 
 

Ε. Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

Ε.1 Δημιουργία ιστοσελίδας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα   προσβασιμότητας «ΑΑ» 

και «ΑΑΑ» Νομικού Προσώπου. 

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η προβολή, ενημέρωση, συμμέτοχη των ωφελούμενων των ομάδων 

στόχου που εντάσσονται στις δραστηριότητες του Νομικού προσώπου. 

Για την δημιουργία της ιστοσελίδας θα γίνει προμήθεια λογισμικού τύπου joomla - wordpress ή 

άλλου αντίστοιχου ή  καλύτερου με την  εγκατάσταση. 

Θα γίνει παραμετροποίηση σύμφωνα με τα διεθνή Standard από πιστοποιημένους νοηματιστές 

ώστε να γίνει η  ιστοσελίδα με την προσθήκη νοηματικών εννοιών προσβάσιμη από άτομα με 

ειδικές ανάγκες. 

Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης: 

Δημιουργία διαδικτυακού τόπου και υπηρεσιών με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του 

Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) ή και καλύτερη 

(ώστε να εξυπηρετείται ένα μεγάλο εύρος αναπηριών, συμπεριλαμβανομένων οπτικών, 

ακουστικών, κινητικών, γνωστικών, μαθησιακών και νευρολογικών αναπηριών, καθώς και 

αναπηριών ομιλίας και γλώσσας), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, ενώ 

θα πραγματοποιηθεί η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑΑ”. 

Στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που 

προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, 

έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) θα χρησιμοποιηθούν οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού 

Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) ή και καλύτερη. 

Ε.2  Διαδικτυακή εξ’ Αποστάσεως Συμβουλευτική υποστήριξη Γονέων για  Παιδιά 
προσχολικής ή /και πρωτοβάθμιας ηλικίας μέσω Δυναμικής Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας Υποστήριξης Ψυχοκοινωνικών Αιτημάτων. 
 Θα δημιουργηθεί: α) δυναμική διαδραστική πλατφόρμα συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων, β) 
σύστημα διαχείρισης αιτημάτων/ερωτήσεων γονέων, γ) module γνωσιακής βάσης εννοιών και 
επιστημονικών όρων, δ) κανάλι για την ανάρτηση και αρχειοθέτηση εκπαιδευτικών βίντεο, 
ε)προσθήκη δυνατότητας live chat γονέων με ειδικούς στ) δημιουργία χώρου (Micro Site) για την 
ανάρτηση θεμάτων που αφορούν τους γονείς και τα παιδιά με βίντεο, μουσική, φωτογραφία. 
(Παρουσίαση Δράσεων & Δραστηριοτήτων Παιδικών σταθμών). Για όλα τα παραπάνω θα δοθούν 
στο προσωπικό των παιδικών σταθμών και του ΚΔΑΠ  συμβουλευτικές υπηρεσίες 
παραμετροποίησης και εκπαίδευσης.  
Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης: 
Απαιτούμενοι λογισμικό και Εφαρμογές κανονικοποίησης , αρχειοθέτησης, επεξεργασίας, 
εμπλουτισμού ταξινόμησης και διαχείρισης αυτού (Content Management Systems). Εγκατάσταση 
και παραμετροποίηση Πλατφόρμας Διαχείρισης Περιεχομένου Content management System 
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Ανοικτού Λογισμικού τύπου Joomla έκδοσης 3 άλλου αντίστοιχου ή  καλύτερου με την  
εγκατάσταση.  
 

Ε. 3 Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών Σταθμών μέσω πληροφοριακού 
συστήματος. 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διαχείριση 
των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, με ταυτόχρονη δυνατότητα των Δημοτών να συμμετέχουν 
ενεργά στη καταχώρηση των αιτημάτων τους. 
 Η διαχείριση Βρεφικών & Παιδικών Σταθμών θα περιλαμβάνει α)  (Αιτήσεις – Μοριοδότηση – 
Μητρώο),β) διαχείριση παρουσιών παιδιών - στελεχών γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες 
παραμετροποίησης και εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών. Η πλατφόρμα θα φιλοξενηθεί σε  Βάσης 
Δεδομένων για ένα έτος από την δημιουργία της.  
Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης: 
Το εργαλείο ανάπτυξης της εφαρμογής θα είναι το Microsoft Visual Studio Professional 2017 ή 
αντίστοιχο καλύτερο. 
 

α/α 

Περιγραφή Ειδών  

ΟΜΑΔΑΣ Α 

«ΕΠΙΠΛΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» 

Ποσότητα Μονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

Α1. Πολυθρόνα αναμονής 4,00 τεμάχιο 190,00 760,00 

Α2. Κάθισμα 2,00 τεμάχιο 50,00 100,00 

Α2. Πολυθρόνα relax 2,00 τεμάχιο 600,00 1.200,00 

Α3. Καλόγηρος 1,00 τεμάχιο 60,00 60,00 

Α4. Σκαμπό 10,00 τεμάχιο 30,00 300,00 

Α5. Τραπέζι κουζίνας 1,00 τεμάχιο 200,00 200,00 

Α5.1 Καρέκλα κουζίνας 6,00 τεμάχιο 50,00 300,00 

Α5.2 Κάθισμα εργασίας 13,00 τεμάχιο 110,00 1.430,00 

Α5.3 Τραπέζι ορθογώνιο 5,00 τεμάχιο 120,00 600,00 

Α5.4 Καρεκλάκι 30,00 τεμάχιο 40,00 1.200,00 

Α6. Συρταριέρα 25 θέσεων 1,00 τεμάχιο 800,00 800,00 

Α6.1 Ραφιέρα χαρτονοθήκη 1,00 τεμάχιο 480,00 480,00 

Α6.2 Κάθισμα εργασίας 6,00 τεμάχιο 120,00 720,00 

Α7. Γραφείο Παιδαγωγών 1,10Χ0,80 μ. περίπου 3,00 τεμάχιο 250,00 750,00 

      

ΣΥΝΟΛΟ 8.900,00 

Φ.Π.Α 24% 2.136,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.036,00 
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α/α 

Περιγραφή Ειδών  

ΟΜΑΔΑΣ Β 

«ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ» 

Ποσότητα Μονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

Γ1. Ηλεκτρική κουζίνα 1,00 τεμάχιο 600,00 600,00 

Γ2. Πολυμίξερ 1,00 τεμάχιο 300,00 300,00 

Γ3. Ψυγειοκαταψύχτης 1,00 τεμάχιο 800,00 800,00 

Γ4. Κλιματιστικό 24.000BTU/h με την τοποθέτηση 2,00 τεμάχιο 800,00 1.600,00 

Γ5. Κλιματιστικό 8.500BTU/h με την τοποθέτηση 1,00 τεμάχιο 400,00 400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.700,00 

Φ.Π.Α 24% 888,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.588,00 

α/α 

Περιγραφή Ειδών  

ΟΜΑΔΑΣ Γ 

«ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» 

Ποσότητα Μονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

Δ1. Τραμπάλα ζωάκι άλογο  2,00 τ.μ 60,00 120,00 

Δ2. Τραμπάλα ζωάκι κοτούλα 2,00 τεμάχιο 60,00 120,00 

Δ3. Σύστημα παιδικής χαράς 2,00 τεμάχιο 1.800,00 3.600,00 

Δ4. Διπλή Τσουλήθρα με τούνελ 2,00 τεμάχιο 300,00 600,00 

Δ5.  Τσουλήθρα αναρρίχησης 1,00 τεμάχιο 300,00 300,00 

Δ6.  Παιδότοπος με 2 τσουλήθρες 1,00 τεμάχιο 400,00 400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.140,00 

Φ.Π.Α 24% 1.233,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.373,60 

 

α/α 

Περιγραφή Ειδών  

ΟΜΑΔΑΣ Δ 

«ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» 

Ποσότητα Μονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

Δ1. Ράδιο CD 1,00 τεμάχιο 65,00 65,00 

ΣΥΝΟΛΟ 65,00 

Φ.Π.Α 24% 15,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 80,60 
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α/α 

Περιγραφή Ειδών  

ΟΜΑΔΑΣ Ε 

«Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών» 

Ποσότητα Μονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

Δημιουργία ιστοσελίδας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα   προσβασιμότητας «ΑΑ» και «ΑΑΑ» Νομικού Προσώπου 

Ε1. Λογισμικό τύπου joomla - wordpress ή άλλου 
αντίστοιχου ή  καλύτερου με την  εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση σύμφωνα με τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά 

1,00  3.000,00 3.000,00 

Ε2. Φιλοξενία ιστοσελίδας 1,00  500,00 500,00 

Ε3. Παραμετροποίηση και δημιουργία επιλογής σύμφωνα 
με τα διεθνή standar από πιστοποιημένους 
νοηματιστές για την προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα  

1,00  1.200,00 1.200,00 

Διαδικτυακή εξ’ Αποστάσεως Συμβουλευτική υποστήριξη Γονέων για  Παιδιά προσχολικής ή /και πρωτοβάθμιας 

ηλικίας μέσω Δυναμικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποστήριξης Ψυχοκοινωνικών Αιτημάτων 

Ε4. Δημιουργία δυναμικής διαδραστικής πλατφόρμας 
συμβουλευτικής υποστήριξης Γονέων 

1,00  2.000,00 2.000,00 

Ε5. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης 
αιτημάτων/ερωτήσεων γονέων 

1,00  1.000,00 1.000,00 

Ε6. Δημιουργία module γνωσιακής βάσης εννοιών και 
επιστημονικών όρων 

1,00  500,00 500,00 

Ε7. Δημιουργία καναλιού για την ανάρτηση και 
αρχειοθέτηση εκπαιδευτικών βίντεο 

1,00  500,00 500,00 

Ε8. Προσθήκη δυνατότητας live chat γονέων με ειδικούς 1,00  500,00 500,00 

Ε9. Δημιουργία χώρου (Micro Site) για την ανάρτηση 
θεμάτων που αφορούν τους γονείς και τα παιδιά, 
βίντεο, μουσική, φωτογραφία. (Παρουσίαση Δράσεων 
& Δραστηριοτήτων Παιδικών σταθμών) 

1,00  1.000,00 1.000,00 

Ε10. Συμβουλευτικές υπηρεσίες παραμετροποίησης και 
εκπαίδευσης 

1,00  1.000,00 1.000,00 

Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών Σταθμών μέσω πληροφοριακού συστήματος 

Ε11. Λογισμικό  Διαχείρισης Βρεφικών & Παιδικών 
Σταθμών για  
( Αιτήσεις – Μοριοδότηση – Μητρώο) 

1,00  4.000,00 4.000,00 

Ε12. Λογισμικό για την διαχείριση παρουσιών παιδιών - 
στελεχών 

1,00  800,00 800,00 

Ε13. Φιλοξενία Βάσης δεδομένων για ένα έτος 1,00  1.200,00 1.200,00 

Ε14. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και 
Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών 

1,00  2.000,00 2.000,00 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 19.200,00 

Φ.Π.Α 24% 4.608,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.808,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

α/α 
Περιγραφή Ειδών  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  
(€) 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

Φ.Π.Α.  
24% 
(€) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

(με Φ.Π.Α.) 

1. ΟΜΑΔΑ Α:  «ΕΠΙΠΛΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» 8.900,00 2.136,00 11.036,00 

2. ΟΜΑΔΑ Β:  «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ» 3.700,00 888,00 4,588,00 

3. ΟΜΑΔΑ Γ:  «ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» 5.140,00 1.233,60 6.373,60 

4. ΟΜΑΔΑ Δ:  «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» 65,00 15,60 80,60 

5. 
ΟΜΑΔΑ Ε: «  Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών » 
19.200,00 4.608,00 23.808,00 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 37.005,00 8.881,20 45.886,20 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι: α) η προμήθεια υλικού (λογισμικού) και η απαιτούμενη  παροχή 
υπηρεσιών για την εγκατάσταση του και λειτουργία του με σκοπό την  ενίσχυση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών λειτουργίας (σχεδιασμός / υλοποίηση ιστοσελίδας, συμβουλευτική 
υποστήριξη γονέων, διαχείριση παιδικών σταθμών) ,β) η προμήθεια  ειδικού εξοπλισμού 
λειτουργίας (ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγειοκαταψύκτες, πολυμίξερ και κλιματιστικά) και γ) η 
προμήθεια παιχνιδιών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σε έπιπλα – παιδαγωγικό υλικό που 
θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των δύο παιδικών σταθμών και του ΚΔΑΠ που εποπτεύονται από 
το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ «ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» . 
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας διέπετε από : 
 Το Ν. 4412/2016- ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 

 ΤοΝ.4441/2016 ΦΕΚ 227/Α/ 6-12-2016"Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016- ΦΕΚ 147/Α/8-8-
2016" 

•     Το Ν. 3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 και τις σχετικές εγκυκλίους που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις παραπάνω διατάξεις.  

Άρθρο 3ο – Συμβατικά Στοιχεία 
1. Η παρούσα  

2. Ο συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός μελέτης 

3. Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  

5. Η Σύμβαση 

6. Η προσφορά του αναδόχου 

Άρθρο 4ο - Τρόπος εκτέλεσης 
Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία του συνοπτικού  Διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και των Ν.3463/2006 «Κώδικας 
Δήμων & Κοινοτήτων» , Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  Ν.4053/12 περί «Ρύθμισης λειτουργίας 
της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». Οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς ,είτε για το σύνολο των ομάδων 
και των ποσοτήτων αυτών  όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα μελέτη, είτε για μία ή 
περισσότερες ομάδες και τις συνολικές ποσότητες αυτών όπως περιγράφονται στην παρούσα 
μελέτη.     
Άρθρο 5ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με τον Ν. 
4412/2016- ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 υποχρεούται να προσέλθει/ουν στο Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ «ΦΙΛΛΙΠΟΣ 
ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  το αργότερο μέσα σε διάστημα (20) είκοσι ημερών από την παραλαβή του 
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εγγράφου της πρόσκλησης , για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
Άρθρο 6ο - Σύμβαση 
Η σύμβαση  ή οι συμβάσεις θα υπογραφούν από τον ανάδοχο τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και 
το  Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ «ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» και θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παρούσα και θα συνταχθούν σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 
Άρθρο 7ο – Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται  
Ο ανάδοχος/οι στον οποίο/ους έγινε η κατακύρωση της προμήθειας - υπηρεσίας υποχρεούται να 
καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
επιστρέφεται στον ανάδοχο της εργασίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή. 
Άρθρο 8ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 
Ο ανάδοχος/οι είναι υποχρεωμένος/οι να συμμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα τόσο 
στην παρούσα μελέτη, όσο και στη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού. Η τιμή μονάδας θα είναι 
σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει εντός του χρόνου που ορίζει το άρθρο 5 του παρόντος για να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 
Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και τα έξοδα 
δημοσίευσης.. 
Άρθρο 10ο - Παράδοση προμηθειών - υπηρεσιών  - Πληρωμή – Χρόνος παράδοσης 
Ο ανάδοχος/οι  μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης/ων  θα παρέχει στο Ν.Π.Δ.Δ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ 
«ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» τις συμφωνημένες υπηρεσίες – προμήθειες, όπως αναλυτικά θα 
περιγράφονται στο κείμενο της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τη νομοθεσία και την έκδοση των σχετικών παραστατικών. 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Άρθρο 11ο – Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που τυχόν εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ραφήνα  26 /05/2020 

 
Ο Συντάξας 

 
 
 

 
 
 
                              Κάκαρης Ευάγγελος 
                    Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ραφήνα   26 /05/2020 
 

Η  Διευθύντρια  Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 

                      Αλεξάνδρα Σκαμάγκα  
               Αρχιτέκτων  Μηχ/κός ΜSc ΕΜΠ            

 
 
 
 
 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με 

δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  . 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Για την Σύμβαση  

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»    

α/α 

Περιγραφή Ειδών  

ΟΜΑΔΑΣ Α 

«ΕΠΙΠΛΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» 

Ποσότητα Μονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

Α1. Πολυθρόνα αναμονής 4,00 τεμάχιο   

Α2. Κάθισμα 2,00 τεμάχιο   

Α2. Πολυθρόνα relax 2,00 τεμάχιο   

Α3. Καλόγηρος 1,00 τεμάχιο   

Α4. Σκαμπό 10,00 τεμάχιο   

Α5. Τραπέζι κουζίνας 1,00 τεμάχιο   

Α5.1 Καρέκλα κουζίνας 6,00 τεμάχιο   

Α5.2 Κάθισμα εργασίας 13,00 τεμάχιο   

Α5.3 Τραπέζι ορθογώνιο 5,00 τεμάχιο   

Α5.4 Καρεκλάκι 30,00 τεμάχιο   

Α6. Συρταριέρα 25 θέσεων 1,00 τεμάχιο   

Α6.1 Ραφιέρα χαρτονοθήκη 1,00 τεμάχιο   

Α6.2 Κάθισμα εργασίας 6,00 τεμάχιο   

Α7. Γραφείο Παιδαγωγών 1,10Χ0,80 μ. περίπου 3,00 τεμάχιο   

      

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

α/α 

Περιγραφή Ειδών  

ΟΜΑΔΑΣ Β 

«ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ» 

Ποσότητα Μονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

Β1. Ηλεκτρική κουζίνα 1,00 τεμάχιο   

Β2. Πολυμίξερ 1,00 τεμάχιο   



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με 

δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  . 
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Β3. Ψυγειοκαταψύχτης 1,00 τεμάχιο   

Β4. Κλιματιστικό 24.000BTU/h με την 
τοποθέτηση 

2,00 τεμάχιο   

Β5. Κλιματιστικό 8.500BTU/h με την τοποθέτηση 1,00 τεμάχιο   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

α/α 

Περιγραφή Ειδών  

ΟΜΑΔΑΣ Γ 

«ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» 

Ποσότητα Μονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

Γ1. Τραμπάλα ζωάκι άλογο  2,00 τ.μ   

Γ2. Τραμπάλα ζωάκι κοτούλα 2,00 τεμάχιο   

Γ3. Σύστημα παιδικής χαράς 2,00 τεμάχιο   

Γ4. Διπλή Τσουλήθρα με τούνελ 2,00 τεμάχιο   

Γ5.  Τσουλήθρα αναρρίχησης 1,00 τεμάχιο   

Γ6.  Παιδότοπος με 2 τσουλήθρες 1,00 τεμάχιο   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

α/α 

Περιγραφή Ειδών  

ΟΜΑΔΑΣ Δ 

«ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» 

Ποσότητα Μονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

Δ1. Ράδιο CD 1,00 τεμάχιο   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

α/α 

Περιγραφή Ειδών  

ΟΜΑΔΑΣ Ε 

«Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών» 

Ποσότητα Μονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με 

δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  . 
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Δημιουργία ιστοσελίδας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα   προσβασιμότητας «ΑΑ» και «ΑΑΑ» Νομικού 

Προσώπου 

Ε1. Λογισμικό τύπου joomla - wordpress ή άλλου 
αντίστοιχου ή  καλύτερου με την  εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση σύμφωνα με τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά 

1,00    

Ε2. Φιλοξενία ιστοσελίδας 1,00    

Ε3. Παραμετροποίηση και δημιουργία επιλογής 
σύμφωνα με τα διεθνή standar από 
πιστοποιημένους νοηματιστές για την 
προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα  

1,00    

Διαδικτυακή εξ’ Αποστάσεως Συμβουλευτική υποστήριξη Γονέων για  Παιδιά προσχολικής ή /και πρωτοβάθμιας 

ηλικίας μέσω Δυναμικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποστήριξης Ψυχοκοινωνικών Αιτημάτων 

Ε4. Δημιουργία δυναμικής διαδραστικής πλατφόρμας 
συμβουλευτικής υποστήριξης Γονέων 

1,00    

Ε5. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης 
αιτημάτων/ερωτήσεων γονέων 

1,00    

Ε6. Δημιουργία module γνωσιακής βάσης εννοιών και 
επιστημονικών όρων 

1,00    

Ε7. Δημιουργία καναλιού για την ανάρτηση και 
αρχειοθέτηση εκπαιδευτικών βίντεο 

1,00    

Ε8. Προσθήκη δυνατότητας live chat γονέων με 
ειδικούς 

1,00    

Ε9. Δημιουργία χώρου (Micro Site) για την ανάρτηση 
θεμάτων που αφορούν τους γονείς και τα παιδιά, 
βίντεο, μουσική, φωτογραφία. (Παρουσίαση 
Δράσεων & Δραστηριοτήτων Παιδικών σταθμών) 

1,00    

Ε10. Συμβουλευτικές υπηρεσίες παραμετροποίησης και 
εκπαίδευσης 

1,00    

Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών Σταθμών μέσω πληροφοριακού συστήματος 

Ε11. Λογισμικό  Διαχείρισης Βρεφικών & Παιδικών 
Σταθμών για  
( Αιτήσεις – Μοριοδότηση – Μητρώο) 

1,00    

Ε12. Λογισμικό για την διαχείριση παρουσιών παιδιών - 
στελεχών 

1,00    

Ε13. Φιλοξενία Βάσης δεδομένων για ένα έτος 1,00    

Ε14. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και 
Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών 

1,00    

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με 

δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»  . 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α 
Περιγραφή Ειδών  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  
(€) 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

Φ.Π.Α.  
24% 
(€) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

(με Φ.Π.Α.) 

1. ΟΜΑΔΑ Α:  «ΕΠΙΠΛΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»    

2. ΟΜΑΔΑ Β:  «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ»    

3. ΟΜΑΔΑ Γ:  «ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»    

4. ΟΜΑΔΑ Δ:  «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ»    

5. 
ΟΜΑΔΑ Ε: «  Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών » 
   

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ    

 

 
Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   
Επωνυμία εταιρείας :       
Διεύθυνση: 
Τηλ. Επικοιν.: 
E-mail: 
Νόμιμος Εκπρόσωπος:   «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 
 
Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  …………………….……..…………………ημέρες 
  
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : …………………..……………… 

Ημερομηνία                       : ………….….…..………………. 
 

 

 
                                        
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6262] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12/ΡΑΦΗΝΑ/19009] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΑΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [2294321000] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [bkakaris@0164.syzefxis.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rafina- pikermi.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ ,  

39100000-3 Έπιπλα – παιδαγωγικό υλικό 

72222300-0 Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

42992000-6 Ηλεκτρικά είδη 

37535200-9 Όργανα παιδικής χαράς 

32351000-8 Συσκευές ήχου και εικόνας.] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες - υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
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μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

 

α) [……] 
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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. 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για 

κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με 

το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτηxii· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
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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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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

[…................................…] 
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ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

[....……] 
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υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να 

υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 

συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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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 

αναφέρονταιxlvii, 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 

δωρεάνxlviii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

1 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. 

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

ατόμων. 

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

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

1  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

1 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.  

1 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). 

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

1 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). 

1 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 
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της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

1 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. 

1 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”. 

1 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.". 

1 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 ) 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 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)  

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

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

1 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).  

1 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  
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1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1 Άρθρο 73 παρ. 5. 

1 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

1 Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

1 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. 

1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

1 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

1 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

1 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
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1 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

1 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

1 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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