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          OXI 
 

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

CPV: 39300000-5 

 
                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ 
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:  
      

1. Το Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/24-11-1983/τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/27-3-1984/τ.Β΄) ΥΑ του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί Εσωτερικής Διάρθρωσης Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των ΤΕΙ» 

3. Το Ν.4009/11 (ΦΕΚ 195/6-11-2011/τ.Α΄) «Δομή  και Λειτουργία της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 

4. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- «Δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 

5. Την παρ. Ζ΄ του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής στην 
Οδηγία 2011/7 της 16-2-201 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

6. Το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 
για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για της δημόσιες 
συμβάσεις (CPV).  

7.  Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016/τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5-8-2016/τ Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του 
Διατάκτες»,  

9. Την ΥΑ 5143/5-12-2014 (ΦΕΚ 3335/11-12-2014/τ.Α’), Καθορισμός του 
τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) 
όπως ισχύει. 

10. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.] 
11. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

12. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007 τ. Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

13. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες 
διατάξεις»  

14. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007 τ. Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων 

των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις». Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο 

‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»  

15. Το Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει.  

16. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που 

αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015» 

17. Το Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις».  

18. Την με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έγκριση 

“Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 

4 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 

κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/16-11-2016/τ. Β΄). 

19. Τα  132/5-5-2017 και 138/14-6-2017 πρακτικά Συνέλευσης του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας. 

20. Το ΑΔΑΜ 17REQ006232741 πρωτογενές αίτημα 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

1-  Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας» όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της 

παρούσας. 

α) από την ΣΑΕ043 του ΠΔΕ έργο 2015ΣΕ04300000 «Μηχανολογικός-
εργαστηριακός-ξενοδοχειακός και λοιπός εξοπλισμός για την λειτουργία των νέων 
κτιρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας» προϋπολογισμού 39.661,29 €  χωρίς το ΦΠΑ 
(49.180,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και β) από την ΣΑΕ543 του ΠΔΕ 
έργο 2015ΣΕ54300001 «Μηχανολογικός-εργαστηριακός-ξενοδοχειακός και λοιπός 
εξοπλισμός κτιριακών υποδομών και κοινοχρήστων χώρων του ΤΕΙ Θεσσαλίας» 
προϋπολογισμού 16.217,74 € χωρίς το ΦΠΑ (20.110,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ), συνολικού προϋπολογισμού 55.879,03 € χωρίς το ΦΠΑ (69.290,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑΕ 9349β, του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Οικονομικού έτους 2017.  
       Ο συνολικός προϋπολογισμός επιμερίζεται σε ομάδες όπως παρακάτω: 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ 
12.145,16 € 15.060,00 € 

2 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

(ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗ) 

11.951,61 € 14.820,00 € 

3 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

6.854,84 € 8.500,00 € 

4 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

2.741,94 € 3.400.00 € 

5 
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
5.967,74 € 7.400,00 € 

6 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΛΙΒΑΝΟΣ 
1.487,90 € 1.845,00 € 

7 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 
1.785,48 € 2.215,00 € 

8 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

ΕΔΑΦΟΥΣ 

806,45 € 1.000,00 € 

9 

ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΕΝΟΥ 

ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

3.629,03 € 4.500,00 € 

10 ΜΕΙΚΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 4.435,48 € 5.500,00 € 

11 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΡΟΥ 

2.661,29 € 3.300,00 

12 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
1.411,29 € 1.750,00 € 

 
       Κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή περισσότερες 
ομάδες εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά του θα πρέπει να καλύπτεται 
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υποχρεωτικά με το ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται 
σε 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων 
που συμμετέχει.  
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12)  

ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Περίληψη της 

Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας (www.teilar.gr). 

     
  
 
2.ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

     ΗΜΕΡΑ         ΩΡΑ  

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ    

 
04-07-2017 

     
TΡΙΤΗ 

    
11:00 Π.Μ. 

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια. 
 
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα  
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.  
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.  
Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 
αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την 
Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
4. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
5.  Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Θεσσαλίας και η παραλαβή της γίνεται 
είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. 
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία 
τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Θεσσαλίας να 
έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την 
περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή 
διευκρινήσεις επ’ αυτής.  
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Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων 
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο 
ΤΕΙ Θεσσαλίας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 
νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την 
πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του 
σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και 
την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες.  
6. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με 
τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε 
αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
7. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές, πληροφορίες, σχετικές με τα 
έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το 
αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή 
προσφορών. 
8. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την 
Υπηρεσία. 
 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

«ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 

       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

  
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

«ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)» 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
                                                                       
 
 
 
                                                                                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ                                         
                                                                                                     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α ΄  

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ - 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι  

η «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 

τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

-ΤΑ ΕΙΔΗ 1,2,3,5,6,7,8 ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 

-ΤΟ ΕΙΔΟΣ 4 ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 

-ΤΑ ΕΙΔΗ 9,10,11,12 ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  

ΔΑΠΑΝΗ    

69.290,00 € (49.180,00 € ΑΠΟ ΣΑΕ 043 ΚΑΙ 

20.110,00 € ΑΠΟ ΣΑΕ 543) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ (ΚΑΕ) 

ΚΑΕ 9349 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

-ΤΑ ΕΙΔΗ 1,2,3,5,6,7,8 ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 

-ΤΟ ΕΙΔΟΣ 4 ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 

-ΤΑ ΕΙΔΗ 9,10,11,12 ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 

ΝΑΙ 

CPV 39300000-5 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Α.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Ως καταληκτική ημερομηνία προσφορών ορίζεται 04-07-2017 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 

π.μ. (μια τουλάχιστον ώρα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού). 

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

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει, για το έγκυρο της συμμετοχής του, να υποβάλλει αίτηση 
συμμετοχής (ΠΑΡΑΤΗΜΑ Η) προς το Τμήμα Προμηθειών, με τα στοιχεία του διαγωνισμού, 
του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα εσωκλειόμενα στο σφραγισμένο φάκελο της 
προσφοράς.  

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:  

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Τ.Κ. 4110 - τηλ. 2410684405 

2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 180 ημέρες από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες 

αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

3. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος της 

προμήθειας δεν γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη  

4. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή Αίτηση συμμετοχής 
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
γ. Ο τίτλος της σύμβασης 
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής 
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  
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ΠΡΟΣ ΤΟ  
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ,  Τ.Κ. 41110, ΛΑΡΙΣΑ  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 /2017 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

 
5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
5.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της προσφοράς του ως 
εξής: 
Α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής». 
Β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 
Γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 

5.2 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 

αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών (Επιτροπή  

Διενέργειας του διαγωνισμού), κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη.  

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

6. Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο 
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αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 

της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και 

τους ίδιους όρους.  

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί 

φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, 

ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των 

προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

 

8. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή 

να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών 

από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 

σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση.  

 

Β. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ  

 

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που 

υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

3. Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

4. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών 

προσφορών και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.  

Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Στη συνέχεια 
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αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, δεν 

ολοκληρωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, οι οικονομικές 

προσφορές αποσφραγίζονται σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, κατόπιν ειδικής 

πρόσκλησης των συμμετεχόντων, σε ημερομηνία και ώρα που δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των τριών (3) εργασίμων ημερών.   

6. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια 

επιτροπή διαβιβάζει την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να αποφασίσει 

σχετικά.  

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

 

1. ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 

1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό,  

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκτός 
του Φ.Π.Α. της ΟΜΑΔΑΣ ή ΟΜΑΔΩΝ για τις οποίες οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν 
πρoσφορά. Συγκεκριμένα τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ € 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ € ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ 
242,00 € Διακόσια σαράντα δύο ευρώ 

2 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

(ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗ) 

239,00 € Διακόσια τριάντα εννέα ευρώ 

3 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

137,00 € Εκατόν τριάντα επτά ευρώ 

4 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ 

54,00 € Πενήντα τέσσερα ευρώ 

5 
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
119,00 € Εκατόν δεκαεννέα ευρώ 

6 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΛΙΒΑΝΟΣ 
29,00 € Είκοσι εννέα ευρώ 

7 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 
35,00 € Τριάντα πέντε ευρώ 

8 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

ΕΔΑΦΟΥΣ 

16,00 € Δεκαέξι ευρώ 

ΑΔΑ: ΩΚΣΜ46914Κ-ΖΞ5





11 

 

9 

ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

72,00 € Εβδομήντα δύο ευρώ 

10 ΜΕΙΚΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 88,00 € Ογδόντα οκτώ ευρώ 

11 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ 
53,00 € Πενήντα τρία ευρώ 

12 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
28,00 € Είκοσι οκτώ ευρώ 

 
 

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 

1.2 Οι υποψήφιοι Προμηθευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν στον υποφάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» τα ακόλουθα κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους 

μορφή) δικαιολογητικά συμμετοχής.  

1.2.1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), της παρ. 4 του άρθρου 79 
του Ν. 4412/16 όπως φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσας διακήρυξης και  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. β και θ του 
Ν.4412/2016.   
[Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής σε δύο μορφές αρχείου: Αρχείο 
PDF, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη 
μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση 
των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το 
υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.]  
     Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄) είναι οι εξής: 

1) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες).  
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό.  
2) 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 ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).  
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
3) 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.  
4) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α & θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
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 ,όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
 
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο τα πεδία που ήδη 
έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως φαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του 
Παραρτήματος Ε της παρούσας.  
 
- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής.  
Επισημαίνεται ότι :  
• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 
υποβάλει ένα ΕΥΔ.  
• 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  

• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να 
υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.  
 

1.2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπου να δηλώνεται 

ότι: 

 Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης 

 Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση- ματαίωση του διαγωνισμού 

2. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριμένα:  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε.:  

1. ΦΕΚ σύστασης,  

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν 

δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),  
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3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,  

4. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

Προμηθευτή) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 

ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα 

του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.  

6. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία.  

Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε.:  

1. Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και όλες τις έως την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς τροποποιήσεις καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσιεύσεως των 

ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ.  

2. Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται 

από το καταστατικό του υποψηφίου Προμηθευτή) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε 

περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και 

τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως 

αντίκλητος,  

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.:  

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,  

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού.  

3. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία.  

4. Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται 

από το καταστατικό του υποψηφίου Προμηθευτή) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε 

περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και 

τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως 

αντίκλητος.  

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

Γενικά, τα νομικά πρόσωπα κάθε είδους πλην των προαναφερομένων θα πρέπει να 

προσκομίσουν όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασής τους 

και τροποποιήσεις αυτών, καθώς και το νομιμοποιητικό έγγραφο όπου ορίζεται ο νόμιμος 

εκπρόσωπός τους.  
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Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει Έναρξη 

Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

του.  

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:  

1) Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα 

με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

2) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο 

Διαγωνισμό  

3) Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας με την οποία δεσμεύονται ότι 

θα συστήσουν την Κοινοπραξία, εφόσον η σύμβαση ανατεθεί στη συγκεκριμένη Ένωση στην 

οποία αναγράφεται και οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος της προμήθειας 

(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που θα αναλάβει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

στο σύνολο της Προσφοράς, στην οποία δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 

συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στην οποία τα μέλη 

δηλώνουν από κοινού ότι θα αναλάβουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση της 

προμήθειας των ειδών του διαγωνισμού και με την οποία δεσμεύονται ότι θα ορίσουν με 

συμβολαιογραφική πράξη, την οποία θα προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.  

 

1.3. Κατάλληλη εξουσιοδότηση,  

εφόσον ο Υποψήφιος παρευρίσκεται στο άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των προσφορών 

στο διαγωνισμό δια αντιπροσώπου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να είναι:  

1) Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο  

2) Επικυρωμένο Πρακτικό Οργάνου Διοικήσεως του Υποψηφίου Προμηθευτή  

3) Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Προμηθευτή με επικυρωμένο 

το γνήσιο της υπογραφής.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Προμηθευτή βεβαιώνεται από οποιαδήποτε 

αρχή της ότι ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Προμηθευτή ή, στα κράτη όπου δεν 

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Προμηθευτή ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 

της χώρας του υποψήφιου Προμηθευτή στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο 

περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Προμηθευτή εντός του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Δικαιολογητικά που 

εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της 
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Επιτροπής αξιολόγησης στο φάκελο υποψηφιότητας του Προμηθευτή, παρακαλούνται οι 

προσφέροντες να φροντίζουν ώστε κάθε δικαιολογητικό ή άλλο έγγραφο που αναφέρεται 

στην παρούσα προκήρυξη να ακολουθεί την ίδια σειρά με αυτή της προκήρυξης 

 

1.4 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών όπως ορίζεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει και υποβάλλει επίσης, το «ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της διακήρυξης για την ομάδα ή ομάδες 
που υποβάλλει προσφορά. 
4.3  Οι προμηθευτές υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην προσφορά τους δήλωση για 
τη χώρα καταγωγής - προέλευσης του υπό προμήθεια είδους που προσφέρουν (άρθρο 18 
παραγρ. 1 του ΠΔ 118/2007). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής (άρθρο 5α του ΠΔ 118/2007). Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η πιο πάνω 
δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

1.5 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα. Οι τιμές της προσφοράς δίνονται 

επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Το κόστος της 

προμήθειας θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά.  

Οι τιμές των προσφορών δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των 

τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Δ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη 

της Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

 

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 

πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία: α) Την ημερομηνία έκδοσης,  

β) Τον εκδότη,  

γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι: αα)Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύουν τέλος 

χαρτοσήμου,  

η)τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής.  

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών και 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει 

τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Ε. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  

1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και ο υποψήφιος 

προμηθευτής μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες εξοπλισμού. 
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2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του 

υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα. 

3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι τρία (3) ψηφία. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της 

σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

7.  Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 

είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε ΄. 

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή του συνόλου της 

προμήθειας, για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις και τα έξοδα μεταφοράς μέχρι της 

θέσεως τοποθετήσεως που θα υποδείξει το Πανεπιστήμιο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

8.  Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά ομάδα. 

 

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της 

αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 

ο προσφέρον για την παροχή των προïόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την 

πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το 

ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.   

 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ   

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται 

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο. 

 

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προμήθειας. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά είδος-ομάδα, εκ των προμηθευτών των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. 

 

Η. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή που έχει καταθέσει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το είδος της ομάδας ή 

ομάδων.  

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η διαπίστωση για ασυμφωνία ή συμφωνία των προσφορών 

με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται με 

απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου (Αναθέτουσα Αρχή) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

 4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για: 

(α) Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

(β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 

(γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής 

(δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

(ε) Ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού όταν υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή 

τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά 

στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να 

επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται 
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υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι 

παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση  της τιμής.  

 

Θ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ  

1. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής.  

   Η κατακύρωση των ειδών του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 

διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κ.λπ., επί αποδείξει.  

     Ο προτεινόμενος προς κατακύρωση προμηθευτής («προσωρινός ανάδοχος»), κατόπιν 

έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

της παραγράφου Θ «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».  

     Εάν ο προτεινόμενος προμηθευτής δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την 

αμέσως επόμενη συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά. Σε περίπτωση 

που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η 

κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη βάσει τιμής προσφορά, και ούτω καθ’ εξής.  

      Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, ένα ή περισσότερα από τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Η απόφαση οριστικής 

κατακύρωσης των ειδών του διαγωνισμού στον μειοδότη προμηθευτή, γνωστοποιείται σε 

αυτόν με έγγραφη ανακοίνωση (μέσω φαξ ή e-mail) με την οποία καλούνται να προσέλθουν 

εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α. Τα είδη 

που έχουν κατακυρωθεί υπέρ του προμηθευτή. β. Η ποσότητα. γ. Η τιμή. δ. Ο φορέας για τον 

οποίο προορίζονται τα είδη. ε. Η συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους 

της διακήρυξης. στ. Η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  

      Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς 

μειοδότης προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που 

ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. 

Η. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο υποψήφιος προς κατακύρωση προμηθευτής («προσωρινός ανάδοχος») θα πρέπει να 

προσκομίσει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά κατακύρωσης, εντός προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερολογιακών ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν 

δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
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υποβλήθηκαν, 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 δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Η μη 

έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προσφέροντος. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον 

επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο προμηθευτή, να 

υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού: 1) Συνεδριάζει 

προκειμένου να ελέγξει το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 

υποψηφίων προς κατακύρωση προμηθευτών. 2) Συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά ελέγχου των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 3) Διαβιβάζει 

τα πρακτικά της με το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 

υποψηφίων προς κατακύρωση προμηθευτών στο αρμόδιο όργανο διοίκησης της 

Αναθέτουσας Αρχής. Το αρμόδιο όργανο διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής αποφαίνεται επί 

της εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με την έκδοση σχετικής 

απόφασης οριστικής κατακύρωσης των ειδών του διαγωνισμού. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τυχόν 

απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου δεν απαιτούν θεώρηση 

γνησίου υπογραφής.  

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, ήτοι: ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) 
απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:  
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, και  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) το Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή 
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το 
έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
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ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές του υποχρεώσεις.  
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 
5. Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ.  
  
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Προμηθευτή ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Προμηθευτή στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».  

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Προμηθευτή ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 

υποψήφιου Προμηθευτή ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Προμηθευτή στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».  

 
Ι.  Ματαίωση Διαγωνισμού  
1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία 
απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην 
περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού,  
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 
σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, στ) για άλλους 
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επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με 
τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων 
προσφορών.  
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων 
της ή την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 
4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
των άρθρων αυτών.  
6. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Προμηθευτές δεν θα έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.           
 
ΙΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή σε περίπτωση 

διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που 

κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές 

παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που 

παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης 

που έχει τεθεί στη διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

 

ΙΒ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, είναι αυτός που ορίζεται στο Παράρτημα Α΄ της 

παρούσης. 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, το χώρο υποδοχής των υλικών 

και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

3. Μετά την παράδοση του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία 

αποδεικτικό, θεωρημένο (υπογεγραμμένο) από τον υπεύθυνο που παρέλαβε το υλικό, στο 

οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και αριθμός της 

σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
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4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 

του ν. 4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων. 

5. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

 

ΙΓ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβή των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Ο 

ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει: (α) μακροσκοπική εξέταση, ή (β) χημική ή 

μηχανική εξέταση ή (γ) πρακτική δοκιμασία. 

3. Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο 

παραλαβής (ή απόρριψης) του υλικού.  

4. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στο αρ. 208 του ν. 4412/2016. 

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

6. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 

παραλαβή τους. 

7. Η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής εντός του χρόνου που καθορίζεται στη σύμβαση. 

8. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 

χρόνο, τότε θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου. Και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 

τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη 

του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 

στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει 

σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και τις κείμενες 

διατάξεις και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 

αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

9. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής των υλικών αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής 

προσκόμισης των υλικών. 
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ΙΔ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

Α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε 

στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή 

Β )εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

 

ΙΕ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

1. H πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται άπαξ, μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 

2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 

στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016: 

(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη. 

(β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη ή άλλο χώρο του δικαιούχου. 

(γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

(δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

(ε) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
 
ΙΣΤ.  Ανωτέρα Βία:  
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.  
 
ΙΖ. Υποχρεώσεις Προμηθευτή:  
 
Ο Προμηθευτής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
Ο Προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των ειδών μέχρι την 
παραλαβή τους.  
Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, πλην όσων έχει 
δηλώσει στην προσφορά του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε 
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.  
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Ο Προμηθευτής σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή 
και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την 
παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της 
Σύμβασης.  
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 
Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν συμμορφωθεί 
ακριβώς με τα οριζόμενα από την σύμβαση ή αν απορριφθούν οριστικά μέρος ή στο σύνολό 
τους τα είδη της σύμβασης, θα εφαρμοστούν σε όλες τις περιπτώσεις οι διατάξεις περί 
Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου.  
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 
αποζημίωση.  
 
ΙΘ. Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
Οι συμβατικές υποχρεώσεις καθορίζονται από τα ακόλουθα κείμενα:  
1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  
2) Την παρούσα διακήρυξη.  
3) Το κείμενο της συμβάσεως.  
4) Την προσφορά του Προμηθευτή και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν.  
5) Τον Αστικό Κώδικα, συμπληρωματικά.  
Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης 
που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Λάρισας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το 
Κοινοτικό δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ  

(Συνολικός Προϋπολογισμός 15.060,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

 

1. Μεταλλικό σιλό φυράματος χωρητικότητας 1.850 lt κατασκευασμένο από 

κυματοειδή (αυλακωτή) γαλβανισμένη λαμαρίνα, πλήρες με πόδια, κώνο εξόδου με 

παράθυρο, κάλυμμα οροφής με καπάκι που ανοίγει από κάτω, σκάλα, κλπ. : 1 

τεμάχιο  
 

2. Σύστημα μεταφοράς τροφής Φ75 αποτελούμενο από μία (1) κοινή "μπότα" 

από fiberglass, κεφαλή με κινητήρα 1 ΗΡ, καμπύλη 45°, δύο (2) σωλήνες PVC 

μήκους 3,080 m. πλήρεις με σπιράλ, ενώσεις, κλπ., μια (1) ενδιάμεση και μία (1) 

τελική διακλάδωση με φωτοκύτταρο.: 1 τεμάχιο  

 

3. Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας με "πιάτα". Σε κάθε σειρά έχουμε: 

 μία (1) κινητήρια μονάδα 0.5 HP με μειωτήρα και τερματικό πιάτο με 

φωτοκύτταρο, 

 ένα (1) τροφοδοχείο (χοάνη) με σκαφάκι εξαγωγής, 

 εννέα (9) m. γραμμή πλήρη Φ45, με πιάτα ανά 75 cm., πλήρη με ρυθμιστή της 

ποσότητας της τροφής, σπιράλ από υψηλής αντοχής ατσάλι και 

 σύστημα ανάρτησης των γραμμών ανά 3 m. πλήρες με χειροκίνητο βίντσι και όλα 

τα απαραίτητα υλικά. 

Επιπλέον υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα παροχής τάσης (ηλεκτρική 

αντικουρνιάστρα).: 

2 σειρές  

 

4. Αυτόματη ποτίστρα με "πιπίλες". Σε κάθε σειρά έχουμε: 

 ένα (1) αρχικό ρυθμιστή πίεσης νερού με βαλβίδα παροχής και μετρητικό 

σωληνάκι, 

 ένα (1) "τελείωμα" με βάνα και σωληνάκι, 

 εννέα (9) γραμμή πλήρη με σωλήνες PVC και αλουμινίου, πιπίλες υψηλής ροής με 

πιατάκι ανά 25 εκατ., κλπ. και 

 σύστημα χειροκίνητης ανάρτησης των γραμμών ανά 3 m. πλήρες με βίντσι και 

όλα τα απαραίτητα υλικά. 

Επιπλέον υπάρχει ένα (1) κεντρικό σύστημα παροχής τάσης (ηλεκτρική 

αντικουρνιάστρα) κοινό με τη ταΐστρα. :2 σειρές  

 

5. Κεντρικό σετ παροχής νερού, το οποίο αποτελείται από: 

 φίλτρο με μανόμετρο, 

 μετρητή νερού, 

 by pass με τρεις βάνες για σύνδεση με τον δοσομετρητή φαρμάκων, 

 μειωτήρα πίεσης με φίλτρο νερού και βάνα εκτόνωσης. 

 

Δοσομετρητής για οξινιστές, για παροχή 10-2500 l/h και αναλογία 1,0 - 5,0%, 

0,30-6,00 bar, πλήρης με συστολές, βάνες και εύκαμπτο λάστιχο ¾" για 

αναρρόφηση από τη δεξαμενή φαρμάκων. 
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Δεξαμενή ανάμιξης φαρμάκων χωρητικότητας 50 lt, πλαστική, διαφανής, πλήρης 

με ανοξείδωτο αναμικτήρα με κινητήρα 12 V και χρονοδιακόπτη για περιοδική 

λειτουργία του συστήματος. :1 τεμάχιο  

 

6. Ανεμιστήρας "τοίχου" μονοφασικός, με κινητήρα 0.55 kW με απόδοση 12.200 

m
3
/h (0 Ρa). Το πλαίσιο έχει αεροδυναμικό σχήμα και είναι κατασκευασμένο από 

χάλυβα υψηλής ποιότητας. Τα πτερύγια κατασκευάζονται από χυτό αλουμίνιο και 

έχουν ειδική σχεδίαση για ανθεκτικότητα σε συνθήκες υψηλής στατικής πίεση και 

μέγιστη απόδοση.  

Περιλαμβάνεται περσίδα βαρύτητας και πλέγμα προστασίας. :2 τεμάχια  

 

7. Πάνελ ψύξης πάχους 10 cm. και ύψους 100 cm. κατασκευασμένο από ειδικό τύπο 

χαρτιού ανθεκτικό στην υγρασία, εμποτισμένο με ειδική κυτταρίνη, πλήρες με 

διανομέα και πλαίσιο στήριξης από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

Μήκος τεμαχίου: 1,50 m.  :2 τεμάχια  

 

8. Υδραυλική εγκατάσταση των πάνελς ψύξης, αποτελούμενη από δεξαμενή νερού 

χωρητικότητας 500 lt., υποβρύχια αντλία 0,33 ΗΡ, σωληνώσεις για την παροχή 

και αποχέτευση του νερού, κλπ. : 1 τεμάχιο  

 

9. Ηλεκτρονικό όργανο (πίνακας) ρύθμισης, λειτουργίας και ελέγχου του 

εξαερισμού, με το οποίο ελέγχουμε: 

- την επιθυμητή θερμοκρασία του θαλάμου σε 4 σημεία (αρχικό, τελικό και 2 

ενδιάμεσα), 

- τον εξαερισμό με 2 ομάδες ανεμιστήρων, 

- τη θέρμανση με διακόπτη on/off ή 0-10 V, 

- το συναγερμό, 

- τα air inlets, κλπ. 

Έχει ψηφιακές οθόνες για θερμοκρασία - εξαερισμό 

Περιλαμβάνεται μονάδα ισχύος που καλύπτει τους ανεμιστήρες της εγκατάστασης. 

:1 τεμάχιο  

 

10. Ηλεκτρικός πίνακας για την αυτοματοποιημένη λειτουργία του συστήματος 

ταΐσματος σε συνεργασία με το σύστημα μεταφοράς της τροφής από το σιλό. 

Είναι πλήρης με ρελέ αυτοματισμού, προστασίες και το απαραίτητο 

ηλεκτρολογικό υλικό. 

: 1 τεμάχιο  

 

11. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 

Μία (1) σειρά συνολικού μήκους 6,00 m. η οποία αποτελείται από: 

 μία (1) κινητήρια μονάδα 0.5 HP με μειωτήρα,  

 μία (1) χοάνη τροφής κατασκευασμένη από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα, 

πλήρης με αισθητήριο 220 V (φωτοκύτταρο) μέγιστης ποσότητας και σκαφάκι 

εξαγωγής για σωλήνα Φ45 mm. με άξονα προσαρμογής του σπιράλ και ρουλεμάν, 

 έξι (6) m. περίπου γραμμή τροφοδοσίας πλήρη με σωλήνα μεταφοράς της τροφής 

από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα Φ45, με οπές ανά 75 cm. και σπιράλ 

μεταφοράς της τροφής από υψηλής αντοχής χάλυβα, 

 εφτά (7) πιάτα με πλέγμα 5 "στελεχών", διπλή (χαμηλή / ψηλή) εξαγωγή τροφής 

ρυθμιζόμενη σε 7 διαφορετικές θέσεις, τριγωνικό πάτο με μεγάλο χείλος για να 

αποφεύγονται απώλειες τροφής, 
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 ένα (1) τερματικό πιάτο με πλέγμα 5 "στελεχών", διπλή (χαμηλή / ψηλή) εξαγωγή 

τροφής ρυθμιζόμενη σε 7 διαφορετικές θέσεις, τριγωνικό πάτο με μεγάλο χείλος 

για να αποφεύγονται απώλειες τροφής και αισθητήριο 220 V (φωτοκύτταρο) για 

αυτοματισμό, 

 ένα (1) βίντσι τοίχου για χειροκίνητη ανάρτηση του συστήματος, 

 σύστημα ανάρτησης των γραμμών πλήρες με πλαστικές και μεταλλικές τροχαλίες, 

κεντρικό συρματόσχοινο γαλβανισμένο εν θερμώ πάχους 5 mm., συρματόσχοινο 

ανάρτησης ανά 3,00 m. γαλβανισμένο εν θερμώ πάχους 3 mm. και όλα τα 

απαραίτητα υλικά, 
 

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

(ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗ) 

(Συνολικός Προϋπολογισμός 14.820,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 

1. Σύστημα αυτόματων διπλών φωλιών ενός ορόφου σε μία σειρά στο κέντρο 

του θαλάμου. Συνολικά να έχουμε: 

 • Τρεις (3) φωλιές μήκους 2.415 mm  για  660 - 720 κότες συνολικά με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:  

- διαστάσεις: 46,8 (βάθος) x 153 (πλάτος) x 241 (μήκος) cm.  

- ύψος φωλιάς: 182 cm. 

- μήκος συγκροτήματος κάθε φωλιάς: 120 cm. 

- ταινία αυγών από λευκό πολυπροπυλένιο πλάτους 500 mm με ειδικό σύστημα 

τάνυσης, 

- ειδικό, αυτοκαθαριζόμενο "χαλάκι" φωλιάς για την ομαλή κίνηση των αυγών,  

- ειδικά πλαστικά χωρίσματα,  

- ανοιγόμενη οροφή.  

- ένα (1) διάδρομο ("πέρασμα") ανάμεσα στις φωλιές μήκους 1,206 m. 

• ταινία συλλογής των αυγών,  

• πίνακες για το κλείσιμο της φωλιάς και την ταινία των αυγών,.  

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά:  

- το "χαλάκι" (δάπεδο) της φωλιάς με ένα πατενταρισμένο σύστημα να σηκώνεται 

ολόκληρο και κλείνει τη φωλιά,  

- η στέγη της φωλιάς να είναι κατασκευασμένη από ειδικό ξύλο (νοβοπάν θαλάσσης),  

- τα στηρίγματα (πόδια) της φωλιάς να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

ατσάλι. 

2. Συγκρότημα σχαρωτών δαπέδων, αποτελούμενο από συνθετικά δάπεδα σε 

όλο το μήκος της φωλιάς με  διαστάσεις:  

μήκος όσο και η φωλιά, πλάτος  1,20 m δεξιά & αριστερά της φωλιάς,  ύψος 

σχαρωτού 80 cm στη φωλιά και 65 cm στην άκρη. 

 Πλήρης μεταλλική κατασκευή γαλβανισμένη εν θερμώ για τη στήριξη της φωλιάς, 

"κλεισίματα" από διάτρητο, ειδικό ξύλο (νοβοπάν θάλασσας) κατά μήκος της φωλιάς 

και στο τέλος της. 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

(Συνολικός Προϋπολογισμός 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

1. Μια (1) βάση αφαίμαξης  πουλερικών  με  10 θέσεις (χωνιά) (2 μέρη από 5 χωνιά 

το κάθε μέρος) με κατάλληλα πόδια στη βάση για στήριξη.   
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2. Μια (1) ζεματιστική μηχανή 300 lt. με 2 ηλεκτρικές αντιστάσεις 2x6 Kw  που 

λειτουργεί με τριφασικό ηλεκτρικό  ρεύμα (400volt) και είναι κατασκευασμένη από 

ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτει βάνα για πρόσβαση σε νερό 1/2’ ως 3/4’ καθώς και 

για γρήγορο άδειασμα του κάδου της μετά το πέρας  του ζεματίσματος για το 

καθάρισμα.  

3. Μια (1) αποπτιλωτική μηχανή πουλερικών (σβούρα) 95 cm x 95 cm x 90 cm. 

(περίπου). Η μηχανή αυτή να λειτουργεί με  τριφασικό ρεύμα (400volt),  να είναι 

κατασκευασμένη και αυτή από ανοξείδωτο ατσάλι , να διαθέτει  τα κατάλληλα 

λάστιχα αποπτίλωσης  και είναι πλήρης. Το βάρος της να μη ξεπερνά τα 100 Kg. 

4. Ένα (1) τραπέζι (πάγκο) επεξεργασίας των πουλερικών από ανοξείδωτο ατσάλι 

διαστάσεων 155cm x 55cm x 102cm. To τραπέζι πρέπει να διαθέτει πλάκα PE  

διαστάσεων 33cm x 54cm x2cm.  Το τραπέζι να διαθέτει 4 πόδια στήριξης με 

ανάποδο V ή χιαστές  ανοξείδωτες βέργες  στο κάτω μέρος για στήριξη. Τα πόδια 

μπορεί να ενώνονται ανά δύο στο κάτω μέρος με ανοξείδωτη ατσάλινη βέργα για να 

διατηρείται η σταθερότητα. 

Ανάλογα με το βάρος των πουλιών που σφάζονται και την ικανότητα των εργατών 

που το χειρίζονται,  να μπορεί να σφάζονται περίπου 10-12 πουλιά ανά 1-1,5 λεπτό. 

Όλα τα υλικά κατασκευής του πιο πάνω εξοπλισμού  να είναι κατάλληλα για 

τρόφιμα. 

Όλα τα υλικά να είναι κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι για 

την αποφυγή οξείδωσης. 

Να είναι Ευρωπαϊκής κατασκευής με πιστοποιητικά CE. 

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

(Συνολικός Προϋπολογισμός 3.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 

Τεχνικά στοιχεία 

Τύπος ρεύματος Ph/V/Hz : 3/400/50 

Παροχή (I/h) : 300-800 

Πίεση (bar/MPa) : 30-180/3-18 

Μέγ. Θερμοκρασία (
ο
C) : 80-155 

Εγκατεστημένη ισχύς (kw) : 6 

Δεξαμενή καυσίμου (Ι) 

Δοχείο απορρυπαντικού 

Πιστόλι με σκανδάλη,  

Κάνη με σκανδάλη με μαλακή λαβή 

Σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m 

Κάνη ψεκασμού, 1050 mm 

Βασικός εξοπλισμός 

Σύστημα SDS 

Σύστημα προστασίας αντιστρέβλωσης (AVS) 

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας 

Ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου και απορρυπαντικού 

Σερβομηχανισμός ελέγχου 
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ΟΜΑΔΑ 5: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

(Συνολικός Προϋπολογισμός 7.400,,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 
ΕΙΔΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
1.ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΛΑΡΩΝ 900 Lt 

100-200 Kg ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

2.ΤΕΛΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ AISI 304L ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΑ 

3.ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 1,5mΧ ΠΛΑΤΟΣ 0,85m Χ ΥΨΟΣ 

2,45m  

4.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 5 KW 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΗΡΩΣ 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ  

6.ΠΟΡΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 

7.ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ: 

7.1ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΣΑΣΙΑΣ 

7.2ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  

7.3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ 

7.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

1. ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220VOLT 

 
 

ΟΜΑΔΑ 6: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 

(Συνολικός Προϋπολογισμός 1.845,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

 Να πρόκειται για μικροβιολογικό κλίβανο με θερμό αέρα χωρητικότητας  
τουλάχιστον 75 λίτρων  

 Η μεταφορά του αέρα να γίνεται με τη βαρύτητα, για ομαλή ροή αέρα και ελάχιστο 
στέγνωμα 

 Η περιοχή θερμοκρασίας να είναι από θερμοκρασία περιβάλλοντος συν 5°C  έως 
75°C 

 Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή 

 Ο έλεγχος της θερμοκρασίας να γίνεται ψηφιακά και η ρύθμιση και ένδειξη να 
δίνεται σε ψηφιακή φωτιζόμενη οθόνη 

 Η απόκλιση της θερμοκρασίας στο χώρο του θαλάμου να είναι ±0,6°C και στο 
χρόνο ±0,2°C 

 Ο κλίβανος να καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο 0.3m2 

 Να προσφέρεται με 2 ράφια στάνταρ και να μπορεί να δεχθεί μέχρι 13 

 Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό για την επίβλεψη των δειγμάτων 

 Να έχει μέγιστη αντοχή ραφιού τουλάχιστον 25kg 

 Το βάρος κλιβάνου να μην ξεπερνάςι τα 40kg 

 Οι διαστάσεις θαλάμου εσωτερικά να είναι περίπου 36 Χ 50Χ 45 (W X H X D) 

 Οι διαστάσεις θαλάμου εξωτερικά να είναι περίπου 55.0 Χ 75.0 Χ 55 (W X H X D), 

 Το εσωτερικό των κλιβάνου να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 
(1.4016) και να είναι εύκολο στον καθαρισμό 

 

 

ΟΜΑΔΑ 7: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 

(Συνολικός Προϋπολογισμός 2.215,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 

 Να διαθέτει μέγιστο αριθμό στροφών 13.200rpm, με μέγιστη δύναμη (RCF) 
16.900 χg τουλάχιστον 
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 Να φέρει ψηφιακή ένδειξη παραμέτρων: ταχύτητας (rpm)/φυγοκεντρικής δύναμης 
(rcf), χρόνου 

 Φέρει διακόπτη για μικρού χρόνου φυγοκεντρήσεις.  
 Να μπορεί να δεχτεί ποικιλία κεφαλών, π.χ. 24 σωληναρίων χωρητικότητας 1,5-

2ml ,κεφαλή για PCR strips, κεφαλή για 36 σωληνάρια των 0,5m, κατάλληλο 
ρότορα για τη συνολική φυγοκέντρηση 24 τριχοειδών σωληναρίων 75mm 

 Να συνοδεύεται από μια κεφαλή 24 σωληναρίων χωρητικότητας 1,5-2ml με 
καπάκι με προστασία από βιο-επιμόλυνση  

 Να μπορεί να δεχτεί και κεφαλή φυγοκέντρησης σωληναρίων 5ml 
 Να διαθέτει ταχείς ρυθμούς επιτάχυνσης και επιβράδυνσης (τουλάχιστον 12 sec) 
 Να έχει πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου (<56dBA) 
 Να διαθέτει χρονόμετρο από 1 έως 99 λεπτά και δυνατότητα συνεχούς 

φυγοκέντρησης 
 Να φέρει κινητήρα νέου τύπου (χωρίς ψύκτρες). 
 Να φέρει σύστημα ασφαλείας που δεν επιτρέπει τη λειτουργία της φυγοκέντρου 

εάν το καπάκι είναι ανοικτό και δεν ανοίγει το καπάκι εάν η φυγόκεντρος 
εργάζεται.  

 Να λειτουργεί με τάση 230V/50-60Ηz. 
 Οι διαστάσεις να είναι περίπου : 22x24x35cm (YxMxΠ) 
 Το προσφερόμενο μοντέλο να φέρει σήμανση CE και να  είναι σύμφωνο με τις 

διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας. 
 Τόσο ο κατασκευαστής όσο και η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτουν 

πιστοποιητικό ISO.  
 
 

ΟΜΑΔΑ 8: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

ΕΔΑΦΟΥΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) 

(Συνολικός Προϋπολογισμός 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 

Εύρος μέτρησης υγρασίας από 0 έως 0,5m3.m-3 
Θερμοκρασία εδάφους: Ακρίβεια: ±0,5%, από 0 έως 400C. 
Με προστασία IP68, τάση 5 – 14 V DC, έξοδος 0 – 1 V DC 
 
 

ΟΜΑΔΑ 9: ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

(Συνολικός Προϋπολογισμός 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 
Eπιτραπέζια μηχανή συσκευασίας με δυνατότητα εφαρμογής κενού και χρήσης 
τροποποιημένης ατμόσφαιρας, με τα εξής χαρακτηριστικά:  

 Kατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και υλικά υψηλής ποιότητας, με καπάκι από 
PLEXIGLASS 

 Θάλαμος με διαστάσεις τουλάχιστον 490x525x430mm.  

  Ράβδος θερμοσυγκολλήσεως μήκους 400 mm τουλάχιστον.  

 Με διάταξη έγχυσης αδρανών αερίων (με οπίσθιο ακροφύσιο, ή παρόμοια 
διάταξη) ώστε να επικοινωνεί με μείκτη αερίων 

 Πίνακας ελέγχου της μηχανής, αδιάβροχος με διαφορετικά προγράμματα 
λειτουργίας, με μικροεπεξεργαστή και ψηφιακή ρύθμιση των διαφόρων παραμέτρων 
και μνήμη προγραμμάτων λειτουργίας, και με ένδειξη του εφαρμοζόμενου κενού 

 Αντλία κενού με αναρροφητική ικανότητα τουλάχιστον 21m3/h  

 Χρόνος κύκλου/συσκευασία κενού: 25 δευτερόλεπτα ή καλύτερος. 

 Να συνοδεύεται από πλαστικές σακούλες κενού συνολικού βάρους 5Kg, καθώς 
και δισκάκια συνολικού βάρους 5Kg για τροποποιημένη ατμόσφαιρα, σε διαφορετικά 
μεγέθη/είδη της επιλογής μας. 
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 Κατασκευή CE σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας της ΕΕ. 

 Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον. 

 Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 3-ετία τουλάχιστον. 

 Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος. 

 Να περιλαμβάνει επίδειξη της λειτουργίας του κατά την εγκατάσταση.  
 

 

ΟΜΑΔΑ 10: ΜΕΙΚΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 

(Συνολικός Προϋπολογισμός 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

 Ανοξείδωτος μείκτης αερίων με δυνατότητα σύνδεσης με τουλάχιστον 3 φιάλες 
αερίων (αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου), παροχής 150 lt/min 
τουλάχιστον.  

 Με δυνατότητα μείξης των παραπάνω αερίων σε διαφορετικές αναλογίες και 
εισαγωγής τους σε κλειστικό μηχάνημα κενού/ΜΑΡ μέσω κατάλληλης σωλήνωσης 
που διαθέτει.  

 Mε εύκολη ρύθμιση με διακόπτη της αναλογίας μίξης των αερίων και της 
ταχύτητας ροής.  

 Να συνοδεύεται από μία φιάλη 20L (ή μεγαλύτερη) και τις κατάλληλες σωληνώσεις 
σύνδεσης με τη συσκευή κενού/ΜΑΡ, για καθένα από τα εξής αέρια : αζώτου, 
διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου (σύνολο τρεις φιάλες). 

 Κατασκευή CE σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας της ΕΕ. 

 Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz.  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον. 

 Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 3-ετία τουλάχιστον. 

 Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος. 

 Να περιλαμβάνει επίδειξη της λειτουργίας του κατά την εγκατάσταση.  
 

 

ΟΜΑΔΑ 11: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

(Συνολικός Προϋπολογισμός 3.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 
1. Φορητό με δυνατότητα μετρήσεων στο πεδίο 
2. Δέχεται τόσο βάσεις υποδοχής δειγμάτων, όσο και αισθητήρες για απευθείας 
μέτρηση (Insertion probes) 
3. Δυνατότητα μέτρησης ενεργότητας νερού, σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας 
4. Διαθέτει ακουστικό μήνυμα για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της μέτρησης 
5. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 10.000 μετρήσεων % RH, 0C/ 0F, ημερομηνίας 
και ώρας 
6. Λειτουργεί με 9V μπαταρία 
7. Διαθέτει έξοδο mini‐USB 
8. Διαθέτει οθόνη τύπου LCD τριών γραμμών 
9. Διαθέτει χωριστή μονάδα ελέγχου και μέτρησης 
10. Διαθέτει πραγματική ένδειξη χρόνου ώστε να καταγράφεται σε κάθε μέτρηση 
11. Κατασκευασμένη σύμφωνα με EMC 2008/108/EG και FDA 
21CFRpart11/GAMPS 
12. Μικρών διαστάσεων και το βάρος της δεν ξεπερνά τα 200g 
13. Δέχεται probe διαφορετικών διαστάσεων 
14. Έτοιμη για λειτουργία και συνοδεύεται από τα παρακάτω: 

 Μονάδα μέτρησης AW, ακρίβειας μέτρησης ±0,008Aw, με κατάλληλη 
σύνδεση με τη συσκευή ελέγχου 

 Υποδοχέα δείγματος ύψους τουλάχιστον 40mm κατασκευασμένο από 
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ατσάλι για την υποδοχή δείγματος έως 1.250g 

 Πρότυπα διαλύματα υγρασίας 10, 35, 50 και 80% 

 Βαλίτσα μεταφοράς 

 

 

ΟΜΑΔΑ 12: ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

(Συνολικός Προϋπολογισμός 1.750,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 

Υπερηχητικός, φορητός Αναλυτής Γάλακτος, με ενσωματωμένο εκτυπωτή, θύρα 

USB, ρολόι και δυνατότητα προσδιορισμού : 

 Των λιπαρών (FAT) και των άπαχων στερεών (SNF) του γάλακτος 

 Της πρωτεΐνης  

 Της λακτόζης 

 Της θερμοκρασίας 

 Της ποσοστιαίας αναλογίας της μάζας του νερού 

 Και της πυκνότητας 

Κατά την διάρκεια της παραγωγής, της συλλογής και της επεξεργασίας του γάλακτος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

                                   ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ 

2 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

(ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗ) 

3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

4 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

5 ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ  

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 

8 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

9 ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

10 ΜΕΙΚΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 

11 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ 

12 ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ Ή ΤΑ «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ή ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ 

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Μεταλλικό σιλό φυράματος χωρητικότητας 1.850 

lt κατασκευασμένο από κυματοειδή (αυλακωτή) 

γαλβανισμένη λαμαρίνα, πλήρες με πόδια, κώνο 

εξόδου με παράθυρο, κάλυμμα οροφής με καπάκι 

που ανοίγει από κάτω, σκάλα, κλπ. : 1 τεμάχιο  

ΝΑΙ 

  

2 

Σύστημα μεταφοράς τροφής Φ75 αποτελούμενο 

από μία (1) κοινή "μπότα" από fiberglass, κεφαλή 

με κινητήρα 1 ΗΡ, καμπύλη 45°, δύο (2) σωλήνες 

PVC μήκους 3,080 m. πλήρεις με σπιράλ, ενώσεις, 

κλπ., μια (1) ενδιάμεση και μία (1) τελική 

διακλάδωση με φωτοκύτταρο.: 1 τεμάχιο  

 

ΝΑΙ 

  

3 

Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας με "πιάτα". Σε 

κάθε σειρά έχουμε: 

 μία (1) κινητήρια μονάδα 0.5 HP με μειωτήρα 

και τερματικό πιάτο με φωτοκύτταρο, 

 ένα (1) τροφοδοχείο (χοάνη) με σκαφάκι 

εξαγωγής, 

 εννέα (9) m. γραμμή πλήρη Φ45, με πιάτα ανά 

75 cm., πλήρη με ρυθμιστή της ποσότητας της 

τροφής, σπιράλ από υψηλής αντοχής ατσάλι 

και 

 σύστημα ανάρτησης των γραμμών ανά 3 m. 

πλήρες με χειροκίνητο βίντσι και όλα τα 

απαραίτητα υλικά. 

Επιπλέον υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα παροχής 

τάσης (ηλεκτρική αντικουρνιάστρα).: 

2 σειρές  

 

ΝΑΙ 

  

4 

Αυτόματη ποτίστρα με "πιπίλες". Σε κάθε σειρά 

έχουμε: 

 ένα (1) αρχικό ρυθμιστή πίεσης νερού με 

βαλβίδα παροχής και μετρητικό σωληνάκι, 

 ένα (1) "τελείωμα" με βάνα και σωληνάκι, 

 εννέα (9) γραμμή πλήρη με σωλήνες PVC και 

αλουμινίου, πιπίλες υψηλής ροής με πιατάκι 

ανά 25 εκατ., κλπ. και 

 σύστημα χειροκίνητης ανάρτησης των 

γραμμών ανά 3 m. πλήρες με βίντσι και όλα τα 

απαραίτητα υλικά. 

Επιπλέον υπάρχει ένα (1) κεντρικό σύστημα 

παροχής τάσης (ηλεκτρική αντικουρνιάστρα) 

κοινό με τη ταΐστρα. :2 σειρές  

 

ΝΑΙ 

  

5 

Κεντρικό σετ παροχής νερού, το οποίο αποτελείται 

από: 

 φίλτρο με μανόμετρο, 

 μετρητή νερού, 

 by pass με τρεις βάνες για σύνδεση με τον 

δοσομετρητή φαρμάκων, 

 μειωτήρα πίεσης με φίλτρο νερού και βάνα 

εκτόνωσης. 

 

Δοσομετρητής για οξινιστές, για παροχή 10-

2500 l/h και αναλογία 1,0 - 5,0%, 0,30-6,00 

bar, πλήρης με συστολές, βάνες και εύκαμπτο 

λάστιχο ¾" για αναρρόφηση από τη δεξαμενή 

ΝΑΙ 
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φαρμάκων. 

 

Δεξαμενή ανάμιξης φαρμάκων χωρητικότητας 

50 lt, πλαστική, διαφανής, πλήρης με 

ανοξείδωτο αναμικτήρα με κινητήρα 12 V και 

χρονοδιακόπτη για περιοδική λειτουργία του 

συστήματος. :1 τεμάχιο  

 

6 

Ανεμιστήρας "τοίχου" μονοφασικός, με κινητήρα 

0.55 kW με απόδοση 12.200 m3/h (0 Ρa). Το 

πλαίσιο έχει αεροδυναμικό σχήμα και είναι 

κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας. 

Τα πτερύγια κατασκευάζονται από χυτό αλουμίνιο 

και έχουν ειδική σχεδίαση για ανθεκτικότητα σε 

συνθήκες υψηλής στατικής πίεση και μέγιστη 

απόδοση.  

Περιλαμβάνεται περσίδα βαρύτητας και πλέγμα 

προστασίας. :2 τεμάχια  

 

ΝΑΙ 

  

7 

Πάνελ ψύξης πάχους 10 cm. και ύψους 100 cm. 

κατασκευασμένο από ειδικό τύπο χαρτιού 

ανθεκτικό στην υγρασία, εμποτισμένο με ειδική 

κυτταρίνη, πλήρες με διανομέα και πλαίσιο 

στήριξης από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

Μήκος τεμαχίου: 1,50 m.  :2 τεμάχια  

 

ΝΑΙ 

  

8 

Υδραυλική εγκατάσταση των πάνελς ψύξης, 

αποτελούμενη από δεξαμενή νερού χωρητικότητας 

500 lt., υποβρύχια αντλία 0,33 ΗΡ, σωληνώσεις για 

την παροχή και αποχέτευση του νερού, κλπ. : 1 

τεμάχιο  

ΝΑΙ 

  

9 

Ηλεκτρονικό όργανο (πίνακας) ρύθμισης, 

λειτουργίας και ελέγχου του εξαερισμού, με το 

οποίο ελέγχουμε: 

- την επιθυμητή θερμοκρασία του θαλάμου σε 

4 σημεία (αρχικό, τελικό και 2 ενδιάμεσα), 

- τον εξαερισμό με 2 ομάδες ανεμιστήρων, 

- τη θέρμανση με διακόπτη on/off ή 0-10 V, 

- το συναγερμό, 

- τα air inlets, κλπ. 

Έχει ψηφιακές οθόνες για θερμοκρασία - 

εξαερισμό 

Περιλαμβάνεται μονάδα ισχύος που καλύπτει τους 

ανεμιστήρες της εγκατάστασης. 

:1 τεμάχιο  

 

ΝΑΙ 

  

10 

Ηλεκτρικός πίνακας για την αυτοματοποιημένη 

λειτουργία του συστήματος ταΐσματος σε 

συνεργασία με το σύστημα μεταφοράς της τροφής 

από το σιλό. Είναι πλήρης με ρελέ αυτοματισμού, 

προστασίες και το απαραίτητο ηλεκτρολογικό 

υλικό. 

: 1 τεμάχιο  

 

ΝΑΙ 

  

11 

 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 

Μία (1) σειρά συνολικού μήκους 6,00 m. η οποία 

αποτελείται από: 

 μία (1) κινητήρια μονάδα 0.5 HP με μειωτήρα,  

 μία (1) χοάνη τροφής κατασκευασμένη από 

γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα, πλήρης με 

αισθητήριο 220 V (φωτοκύτταρο) μέγιστης 

ποσότητας και σκαφάκι εξαγωγής για σωλήνα 

Φ45 mm. με άξονα προσαρμογής του σπιράλ 

και ρουλεμάν, 

 έξι (6) m. περίπου γραμμή τροφοδοσίας πλήρη 

με σωλήνα μεταφοράς της τροφής από 

ΝΑΙ 
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γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα Φ45, με οπές 

ανά 75 cm. και σπιράλ μεταφοράς της τροφής 

από υψηλής αντοχής χάλυβα, 

 εφτά (7) πιάτα με πλέγμα 5 "στελεχών", διπλή 

(χαμηλή / ψηλή) εξαγωγή τροφής ρυθμιζόμενη 

σε 7 διαφορετικές θέσεις, τριγωνικό πάτο με 

μεγάλο χείλος για να αποφεύγονται απώλειες 

τροφής, 

 ένα (1) τερματικό πιάτο με πλέγμα 5 

"στελεχών", διπλή (χαμηλή / ψηλή) εξαγωγή 

τροφής ρυθμιζόμενη σε 7 διαφορετικές θέσεις, 

τριγωνικό πάτο με μεγάλο χείλος για να 

αποφεύγονται απώλειες τροφής και αισθητήριο 

220 V (φωτοκύτταρο) για αυτοματισμό, 

 ένα (1) βίντσι τοίχου για χειροκίνητη ανάρτηση 

του συστήματος, 

 σύστημα ανάρτησης των γραμμών πλήρες με 

πλαστικές και μεταλλικές τροχαλίες, κεντρικό 

συρματόσχοινο γαλβανισμένο εν θερμώ πάχους 

5 mm., συρματόσχοινο ανάρτησης ανά 3,00 m. 

γαλβανισμένο εν θερμώ πάχους 3 mm. και όλα 

τα απαραίτητα υλικά, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

(ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗ) 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

1. Σύστημα αυτόματων διπλών φωλιών 

ενός ορόφου σε μία σειρά στο κέντρο του 

θαλάμου. Συνολικά να έχουμε: 

 • Τρεις (3) φωλιές μήκους 2.412 mm  για  660 - 

720 κότες συνολικά με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:  

- διαστάσεις: 46,8 (βάθος) x 153 (πλάτος) x 241 

(μήκος) cm.  

- ύψος φωλιάς: 182 cm. 

- μήκος συγκροτήματος κάθε φωλιάς: 120 cm. 

- ταινία αυγών από λευκό πολυπροπυλένιο πλάτους 

500 mm με ειδικό σύστημα τάνυσης, 

- ειδικό, αυτοκαθαριζόμενο "χαλάκι" φωλιάς για 

την ομαλή κίνηση των αυγών,  

- ειδικά πλαστικά χωρίσματα,  

- ανοιγόμενη οροφή.  

- ένα (1) διάδρομο ("πέρασμα") ανάμεσα στις 

φωλιές μήκους 1,206 m. 

• ταινία συλλογής των αυγών,  

• πίνακες για το κλείσιμο της φωλιάς και την ταινία 

των αυγών,.  

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά:  

- το "χαλάκι" (δάπεδο) της φωλιάς με ένα 

πατενταρισμένο σύστημα να σηκώνεται ολόκληρο 

και κλείνει τη φωλιά,  

- η στέγη της φωλιάς να είναι κατασκευασμένη 

από ειδικό ξύλο (νοβοπάν θαλάσσης),  

- τα στηρίγματα (πόδια) της φωλιάς να είναι 

κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. 

2. Συγκρότημα σχαρωτών δαπέδων, 

αποτελούμενο από συνθετικά δάπεδα σε όλο το 

μήκος της φωλιάς με  διαστάσεις:  

μήκος όσο και η φωλιά, πλάτος  1,20 m δεξιά & 

αριστερά της φωλιάς,  ύψος σχαρωτού 80 cm στη 

φωλιά και 65 cm στην άκρη. 

 Πλήρης μεταλλική κατασκευή γαλβανισμένη εν 

θερμώ για τη στήριξη της φωλιάς, "κλεισίματα" 

από διάτρητο, ειδικό ξύλο (νοβοπάν θάλασσας) 

κατά μήκος της φωλιάς και στο τέλος της. 

 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΑΜΑΚΑΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

1. Μια (1) βάση αφαίμαξης  πουλερικών  με  10 

θέσεις (χωνιά) (2 μέρη από 5 χωνιά το κάθε μέρος) 

με κατάλληλα πόδια στη βάση για στήριξη.   

2. Μια (1) ζεματιστική μηχανή 300 lt. με 2 

ηλεκτρικές αντιστάσεις 2x6 Kw  που λειτουργεί με 

τριφασικό ηλεκτρικό  ρεύμα (400volt) και είναι 

κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι. Να 

διαθέτει βάνα για πρόσβαση σε νερό 1/2’ ως 3/4’ 

καθώς και για γρήγορο άδειασμα του κάδου της 

μετά το πέρας  του ζεματίσματος για το καθάρισμα.  

3. Μια (1) αποπτιλωτική μηχανή πουλερικών 

(σβούρα) 95 cm x 95 cm x 90 cm. (περίπου). Η 

μηχανή αυτή να λειτουργεί με  τριφασικό ρεύμα 

(400volt),  να είναι κατασκευασμένη και αυτή από 

ανοξείδωτο ατσάλι , να διαθέτει  τα κατάλληλα 

λάστιχα αποπτίλωσης  και είναι πλήρης. Το βάρος 

της να μη ξεπερνά τα 100 Kg. 

4. Ένα (1) τραπέζι (πάγκο) επεξεργασίας των 

πουλερικών από ανοξείδωτο ατσάλι διαστάσεων 

155cm x 55cm x 102cm. To τραπέζι πρέπει να 

διαθέτει πλάκα PE  διαστάσεων 33cm x 54cm 

x2cm.  Το τραπέζι να διαθέτει 4 πόδια στήριξης με 

ανάποδο V ή χιαστές  ανοξείδωτες βέργες  στο 

κάτω μέρος για στήριξη. Τα πόδια μπορεί να 

ενώνονται ανά δύο στο κάτω μέρος με ανοξείδωτη 

ατσάλινη βέργα για να διατηρείται η σταθερότητα. 

Ανάλογα με το βάρος των πουλιών που σφάζονται 

και την ικανότητα των εργατών που το χειρίζονται,  

να μπορεί να σφάζονται περίπου 10-12 πουλιά ανά 

1-1,5 λεπτό. 

Όλα τα υλικά κατασκευής του πιο πάνω 

εξοπλισμού  να είναι κατάλληλα για τρόφιμα. 

Όλα τα υλικά να είναι κατασκευασμένα εξ' 

ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι για την 

αποφυγή οξείδωσης. 

Να είναι Ευρωπαϊκής κατασκευής με 

πιστοποιητικά CE. 

 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Τεχνικά στοιχεία 

Τύπος ρεύματος Ph/V/Hz : 3/400/50 

Παροχή (I/h) : 300-800 

Πίεση (bar/MPa) : 30-180/3-18 

Μέγ. Θερμοκρασία (οC) : 80-155 

Εγκατεστημένη ισχύς (kw) : 6 

Δεξαμενή καυσίμου (Ι) 

Δοχείο απορρυπαντικού 

Πιστόλι με σκανδάλη,  

Κάνη με σκανδάλη με μαλακή λαβή 

Σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m 

Κάνη ψεκασμού, 1050 mm 

Βασικός εξοπλισμός 

Σύστημα SDS 

Σύστημα προστασίας αντιστρέβλωσης (AVS) 

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας 

Ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου και 

απορρυπαντικού 

Σερβομηχανισμός ελέγχου 

 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 5 

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

1.ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΛΑΡΩΝ 

900 Lt 

100-200 Kg ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

2.ΤΕΛΑΡΑ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ AISI 304L ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 

ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

3.ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΗΚΟΣ 1,5mΧ ΠΛΑΤΟΣ 0,85m Χ ΥΨΟΣ 

2,45m 

4.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 

5 KW 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΗΡΩΣ 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ 

6.ΠΟΡΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 

7.ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

ΝΑ ΕΧΕΙ: 

7.1ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΣΑΣΙΑΣ 

7.2ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  

7.3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ 

7.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220VOLT 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

 Να πρόκειται για μικροβιολογικό κλίβανο με 
θερμό αέρα χωρητικότητας  τουλάχιστον 75 
λίτρων  

 Η μεταφορά του αέρα να γίνεται με τη 
βαρύτητα, για ομαλή ροή αέρα και ελάχιστο 
στέγνωμα 

 Η περιοχή θερμοκρασίας να είναι από 
θερμοκρασία περιβάλλοντος συν 5°C  έως 
75°C 

 Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή 

 Ο έλεγχος της θερμοκρασίας να γίνεται 
ψηφιακά και η ρύθμιση και ένδειξη να 
δίνεται σε ψηφιακή φωτιζόμενη οθόνη 

 Η απόκλιση της θερμοκρασίας στο χώρο 
του θαλάμου να είναι ±0,6°C και στο χρόνο 
±0,2°C 

 Ο κλίβανος να καταλαμβάνει ελάχιστο 
χώρο 0.3m

2
 

 Να προσφέρεται με 2 ράφια στάνταρ και να 
μπορεί να δεχθεί μέχρι 13 

 Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό για την 
επίβλεψη των δειγμάτων 

 Να έχει μέγιστη αντοχή ραφιού τουλάχιστον 
25kg 

 Το βάρος κλιβάνου να μην ξεπερνάςι τα 
40kg 

 Οι διαστάσεις θαλάμου εσωτερικά να είναι 
περίπου 36 Χ 50Χ 45 (W X H X D) 

 Οι διαστάσεις θαλάμου εξωτερικά να είναι 
περίπου 55.0 Χ 75.0 Χ 55 (W X H X D), 

 Το εσωτερικό των κλιβάνου να είναι 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 
(1.4016) και να είναι εύκολο στον 
καθαρισμό 

 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 7 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

 Να διαθέτει μέγιστο αριθμό στροφών 
13.200rpm, με μέγιστη δύναμη (RCF) 
16.900 χg τουλάχιστον 

 Να φέρει ψηφιακή ένδειξη παραμέτρων: 
ταχύτητας (rpm)/φυγοκεντρικής δύναμης 
(rcf), χρόνου 

 Φέρει διακόπτη για μικρού χρόνου 
φυγοκεντρήσεις.  

 Να μπορεί να δεχτεί ποικιλία κεφαλών, 
π.χ. 24 σωληναρίων χωρητικότητας 1,5-
2ml ,κεφαλή για PCR strips, κεφαλή για 36 
σωληνάρια των 0,5m, κατάλληλο ρότορα 
για τη συνολική φυγοκέντρηση 24 
τριχοειδών σωληναρίων 75mm 

 Να συνοδεύεται από μια κεφαλή 24 
σωληναρίων χωρητικότητας 1,5-2ml με 
καπάκι με προστασία από βιο-επιμόλυνση  

 Να μπορεί να δεχτεί και κεφαλή 
φυγοκέντρησης σωληναρίων 5ml 

 Να διαθέτει ταχείς ρυθμούς επιτάχυνσης 
και επιβράδυνσης (τουλάχιστον 12 sec) 

 Να έχει πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου 
(<56dBA) 

 Να διαθέτει χρονόμετρο από 1 έως 99 
λεπτά και δυνατότητα συνεχούς 
φυγοκέντρησης 

 Να φέρει κινητήρα νέου τύπου (χωρίς 
ψύκτρες). 

 Να φέρει σύστημα ασφαλείας που δεν 
επιτρέπει τη λειτουργία της φυγοκέντρου 
εάν το καπάκι είναι ανοικτό και δεν ανοίγει 
το καπάκι εάν η φυγόκεντρος εργάζεται.  

 Να λειτουργεί με τάση 230V/50-60Ηz. 
 Οι διαστάσεις να είναι περίπου : 

22x24x35cm (YxMxΠ) 
 Το προσφερόμενο μοντέλο να φέρει 

σήμανση CE και να  είναι σύμφωνο με τις 
διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας. 

 Τόσο ο κατασκευαστής όσο και η 
προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτουν 
πιστοποιητικό ISO.  

 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Εύρος μέτρησης υγρασίας από 0 έως 0,5m
3
.m

-

3
 

Θερμοκρασία εδάφους: Ακρίβεια: ±0,5%, από 
0 έως 40

0
C. 

Με προστασία IP68, τάση 5 – 14 V DC, έξοδος 
0 – 1 V DC 

 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 

ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Eπιτραπέζια μηχανή συσκευασίας με 
δυνατότητα εφαρμογής κενού και χρήσης 
τροποποιημένης ατμόσφαιρας, με τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

 Kατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και 
υλικά υψηλής ποιότητας, με καπάκι από 
PLEXIGLASS 

 Θάλαμος με διαστάσεις τουλάχιστον 
490x525x430mm.  

  Ράβδος θερμοσυγκολλήσεως μήκους 400 
mm τουλάχιστον.  

 Με διάταξη έγχυσης αδρανών αερίων (με 
οπίσθιο ακροφύσιο, ή παρόμοια διάταξη) ώστε 
να επικοινωνεί με μείκτη αερίων 

 Πίνακας ελέγχου της μηχανής, αδιάβροχος 
με διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας, με 
μικροεπεξεργαστή και ψηφιακή ρύθμιση των 
διαφόρων παραμέτρων και μνήμη 
προγραμμάτων λειτουργίας, και με ένδειξη του 
εφαρμοζόμενου κενού 

 Αντλία κενού με αναρροφητική ικανότητα 
τουλάχιστον 21m

3
/h  

 Χρόνος κύκλου/συσκευασία κενού: 25 
δευτερόλεπτα ή καλύτερος. 

 Να συνοδεύεται από πλαστικές σακούλες 
κενού συνολικού βάρους 5Kg, καθώς και 
δισκάκια συνολικού βάρους 5Kg για 
τροποποιημένη ατμόσφαιρα, σε διαφορετικά 
μεγέθη/είδη της επιλογής μας. 

 Κατασκευή CE σύμφωνα με τις οδηγίες και 
τους κανόνες ασφαλείας της ΕΕ. 

 Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη 
προς λειτουργία στα 220V/50Hz. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος 
τουλάχιστον. 

 Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 
3-ετία τουλάχιστον. 

 Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και 
αμεταχείριστος. 

 Να περιλαμβάνει επίδειξη της λειτουργίας 
του κατά την εγκατάσταση.  

 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 10 

ΜΕΙΚΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

 Ανοξείδωτος μείκτης αερίων με δυνατότητα 
σύνδεσης με τουλάχιστον 3 φιάλες αερίων 
(αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου), 
παροχής 150 lt/min τουλάχιστον.  

 Με δυνατότητα μείξης των παραπάνω 
αερίων σε διαφορετικές αναλογίες και 
εισαγωγής τους σε κλειστικό μηχάνημα 
κενού/ΜΑΡ μέσω κατάλληλης σωλήνωσης που 
διαθέτει.  

 Mε εύκολη ρύθμιση με διακόπτη της 
αναλογίας μίξης των αερίων και της ταχύτητας 
ροής.  

 Να συνοδεύεται από μία φιάλη 20L (ή 
μεγαλύτερη) και τις κατάλληλες σωληνώσεις 
σύνδεσης με τη συσκευή κενού/ΜΑΡ, για 
καθένα από τα εξής αέρια : αζώτου, διοξειδίου 
του άνθρακα και οξυγόνου (σύνολο τρεις 
φιάλες). 

 Κατασκευή CE σύμφωνα με τις οδηγίες και 
τους κανόνες ασφαλείας της ΕΕ. 

 Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη 
προς λειτουργία στα 220V/50Hz.  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος 
τουλάχιστον. 

 Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 
3-ετία τουλάχιστον. 

 Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και 
αμεταχείριστος. 

 Να περιλαμβάνει επίδειξη της λειτουργίας 
του κατά την εγκατάσταση.  

 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 11 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

1. Φορητό με δυνατότητα μετρήσεων στο πεδίο 

2. Δέχεται τόσο βάσεις υποδοχής δειγμάτων, όσο 

και αισθητήρες για απευθείας 

μέτρηση (Insertion probes) 

3. Δυνατότητα μέτρησης ενεργότητας νερού, 

σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας 

4. Διαθέτει ακουστικό μήνυμα για τη διαδικασία 

ολοκλήρωσης της μέτρησης 

5. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 10.000 

μετρήσεων % RH, 0C/ 0F, ημερομηνίας 

και ώρας 

6. Λειτουργεί με 9V μπαταρία 

7. Διαθέτει έξοδο mini‐USB 

8. Διαθέτει οθόνη τύπου LCD τριών γραμμών 

9. Διαθέτει χωριστή μονάδα ελέγχου και μέτρησης 

10. Διαθέτει πραγματική ένδειξη χρόνου ώστε να 

καταγράφεται σε κάθε μέτρηση 

11. Κατασκευασμένη σύμφωνα με EMC 

2008/108/EG και FDA 

21CFRpart11/GAMPS 

12. Μικρών διαστάσεων και το βάρος της δεν 

ξεπερνά τα 200g 

13. Δέχεται probe διαφορετικών διαστάσεων 

14. Έτοιμη για λειτουργία και συνοδεύεται από τα 

παρακάτω: 

 Μονάδα μέτρησης AW, ακρίβειας μέτρησης 

±0,008Aw, με κατάλληλη 

σύνδεση με τη συσκευή ελέγχου 

 Υποδοχέα δείγματος ύψους τουλάχιστον 

40mm κατασκευασμένο από 

ατσάλι για την υποδοχή δείγματος έως 1.250g 

 Πρότυπα διαλύματα υγρασίας 10, 35, 50 και 

80% 

Βαλίτσα μεταφοράς 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Υπερηχητικός, φορητός Αναλυτής Γάλακτος, με 

ενσωματωμένο εκτυπωτή, θύρα USB, ρολόι και 

δυνατότητα προσδιορισμού : 

 Των λιπαρών (FAT) και των άπαχων 

στερεών (SNF) του γάλακτος 

 Της πρωτεΐνης  

 Της λακτόζης 

 Της θερμοκρασίας 

 Της ποσοστιαίας αναλογίας της μάζας 

του νερού 

 Και της πυκνότητας 

Κατά την διάρκεια της παραγωγής, της συλλογής 

και της επεξεργασίας του γάλακτος. 

 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΚΣΜ46914Κ-ΖΞ5





49 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E΄ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα: 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ 

 
  

2 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

(ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗ) 

 

  

3 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

 

  

4 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 
  

5 
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΦΥΤΩΝ 

 
  

6 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΛΙΒΑΝΟΣ 

 
  

7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ    

8 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

(ΤΕΜ 2) 

 

  

9 

ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

  

10 ΜΕΙΚΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ    

11 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ 

 
  

12 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 
  

 
 
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά   χωρίς ΦΠΑ ανά ομάδα. 
Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις %. 
Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του 
αναδόχου για την προμήθεια, μεταφορά και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επισημαίνεται ότι κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν 
αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2017 
Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Θεσσαλίας  
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 
 

1. Το  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 
Λάρισα, με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον κ. Παναγιώτη Γούλα, Πρόεδρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας και  

2. …………………………………………………………………………………. 
            
αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω: 
 
Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε  μειοδότης στον πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις             για την «προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας», αποτέλεσμα το 
οποίο εγκρίθηκε με το αριθμ. ………….. πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, αναλαμβάνει  την υποχρέωση να παραδώσει τα παρακάτω υλικά στην 
επιτροπή παραλαβής με τους παρακάτω όρους. 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού  

   
«προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ   
Θεσσαλίας»   

  Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη βαρύνει την    
  ανάδοχο.  

Η παράδοση θα γίνει στα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας σύμφωνα με τα  
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

  Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό μετά την οριστική παραλαβή   
  από την αρμόδια επιτροπή. 

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ. 4/2017 διακήρυξή μας και η προσφορά 
του αναδόχου. 
Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού 
των                        ευρώ. Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μέχρι και της επιστροφής 
της.                       
   Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

1.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                       2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
                                                                                         
 
  
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 
             ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
 
 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
 
ΑΦΜ :  
 
ΔΟΥ :  
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  
 
FAX:  
 
e-mail:  

 
 
 
 
     Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή 
μας στον συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής 
διαδικασίας αρ. /2017 για την «προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
Τμημάτων του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 
55.879,03 € χωρίς Φ.Π.Α. και 69.290,00 € με 
Φ.Π.Α., καθώς και το φάκελο της προσφοράς μας 
ο οποίος α) περιέχει φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής, β) φάκελο τεχνικής προσφοράς και γ) 
φάκελο οικονομικής προσφοράς.  
 
 
 

Ο αιτών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
1
  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: [ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99219560] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ ΛΑΡΙΣΑ/41110] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΠΟΥΤΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ] 

- Τηλέφωνο: [2410684405] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [tasoula@teilar.gr] 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/39300000-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ006232741] 

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

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

- 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 αρμόδιοι
2
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
3
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»
4
 ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 

ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
5
: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 

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 

άλλους
6
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
7
  

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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
8
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
9
· 

2. δωροδοκία
10,11

· 

3. απάτη
12

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
13

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
14

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
15

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
16

 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): 

[……][……][……][……]
17

 

Εάν ναι, αναφέρετε
18

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
19

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
20

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
21

: [……] 
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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 ασφάλισης
22

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
23

 

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): 
24

 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου
25

; 

[] 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 καταστάσεις
26

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
27 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
28

; 

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:  

[..........……] 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 

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 εγκατάστασής29
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
30

,  

 

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

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

3 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. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

7  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.” 

8 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.  

9 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). 

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

“διαφθορά”. 

11 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 
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(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). 

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 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. 

14 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”. 

15 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.". 

16 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 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 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)  

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

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

λήφθηκαν.  

22 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).  
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23 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  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

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

29 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. 

30 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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