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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Το ΚΤΕ Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 143/11-6-2001 (ΦΕΚ 123 τα’ Α 20-6-2001) περί ίδρυσης και
λειτουργίας του ΚΤΕ Θεσσαλίας.
2. Το διορισμό Διευθυντή του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Θεσσαλίας
(ΦΕΚ 931/23-12-2015).
3. Το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007
για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για της δημόσιες
συμβάσεις (CPV).
4. 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)»
5. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194//22-11-2010/τ Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
του Διατάκτες»,
6. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]
7. 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»

8. 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»
9. Την έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας “Latochema Co
Ltd” και του Κ.Τ.Ε. Θεσσαλίας για υλοποίηση του έργου “ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αν.
Καθηγήτρια Χρυσούλα Παπαϊωάννου (Πρακτ. 14/12-9-2016).
10. Την απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΚΤΕ Θεσσαλίας για
προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για “Κατασκευή αεροπονικού
θερμοκηπίου” (Πρακτ. 16/8-10-2016)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
60
m2
ΒΑΣΕΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (Τεχνικές
Προδιαγραφές) της παρούσας.
2- Προϋπολογισμός: € 32.258 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), € 40.000 με Φ.Π.Α. 24%.
3- Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της.
4- Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα
(12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα
του ΚΤΕ Θεσσαλίας. Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του
ΤΕΙ Θεσσαλίας (www.teilar.gr).
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ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΤΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
12/01/2017
ΠΕΜΠΤΗ
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Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

ΩΡΑ

11:00

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α] όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β] συνεταιρισμοί γ] ενώσεις προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ] κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η

περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση
της σύμβασης.
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 το ΚΤΕ Θεσσαλίας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 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 ΚΤΕ Θεσσαλίας να
έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την
περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή
διευκρινήσεις επ’ αυτής.
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
ΚΤΕ 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 ΚΤΕ 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 προσφέροντες, 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»
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΤΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΤΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
40.000 (ΦΠΑ 24% ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ)

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: “ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΛΙΚΩΝ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”
2 MHNEΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1/2 ΜΗΝΑΣ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Α.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Ως καταληκτική ημερομηνία προσφορών ορίζεται η 12/01/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00 (μια τουλάχιστον ώρα πριν τη 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).
2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 180 ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον 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
4. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
4.1 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.
4.2 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.
5. 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 τον χρόνο
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.
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6. 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
αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους κρίθηκαν
κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή.
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
1.1.

ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Α. Οι υποψήφιοι Προμηθευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» τα ακόλουθα κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή)
δικαιολογητικά συμμετοχής.
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Α.1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου προμηθευτή (στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές,
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος
Προμηθευτής είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α’ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215 ).
ζ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
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η) για κάποιο από τα αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
2) Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικά αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
3) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
4) Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα.
5) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
6) τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Α/Α
Ν.4412/2016, ήτοι, τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα
X του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.
7) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του
(τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας
εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους).
8) Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
9) Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
10)Τα στοιχεία της προσφοράς είναι αληθή και ακριβή.
11)Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που
αφορά ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού.
12)Η προσφορά που υποβάλλεται έχει ισχύ και δεσμεύει τον υποψήφιο Προμηθευτή επί 180
ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δύναται να
παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της παρούσας
διακήρυξης.
13)Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί «προσωρινός ανάδοχος» της σύμβασης, θα προσκομίσει
για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά της παραγράφου Β.4.3
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».
Α.1.2. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και
συγκεκριμένα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε.:
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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),
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.
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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.
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.
Α.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
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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
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
1.2 ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών όπως ορίζεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
1.3 ΣΤΟΝ 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. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και για το σύνολο των ειδών
της προμήθειας ή παρεχόμενης υπηρεσίας.
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 ΄.
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).
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ΙΙΙ. Για τη 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 στο σύνολο της προμήθειας.
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.

Ε. 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.
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.
ΣΤ. 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, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές
έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.
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Ζ. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή που έχει καταθέσει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.
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
υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι
παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.
Η. 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
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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.
Θ. 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
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.
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Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι:
Θ.1 Οι Έλληνες Πολίτες:
1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του,
από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
2. Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές. Η υπεύθυνη δήλωση δεν χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Προμηθευτής δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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».
Θ..2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες:
1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/
Επαγγελματικού Μητρώου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας
εγκατάστασής του και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος
μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Προμηθευτή δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές. Η υπεύθυνη δήλωση δεν χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Προμηθευτής δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
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οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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».
Θ.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα:
1. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των
νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος
Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του,
από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης
3. Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου
Προμηθευτή θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο
υποψήφιος Προμηθευτής οφείλει να καταβάλει εισφορές. Η υπεύθυνη δήλωση δεν χρειάζεται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Προμηθευτής δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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».
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Θ.4 Οι συνεταιρισμοί:
1. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των
νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος
Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/
Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου
Προμηθευτή θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο
υποψήφιος Προμηθευτής οφείλει να καταβάλει εισφορές. Η υπεύθυνη δήλωση δεν χρειάζεται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Προμηθευτής δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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»
Θ.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
1. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των
νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος
Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/
Επαγγελματικού Μητρώου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας
εγκατάστασής του και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος
μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το οποίο
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να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Προμηθευτή δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου
Προμηθευτή θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο
υποψήφιος Προμηθευτής οφείλει να καταβάλει εισφορές. Η υπεύθυνη δήλωση δεν χρειάζεται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Προμηθευτής δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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 Προμηθευτή στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του
φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».
Θ.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες:
1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός)
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, τον 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 παραλαβής 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 από το ...
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 στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
ΙΕ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.
H πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει 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 τιμολόγια 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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Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λπ., ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε
καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε τρίτους (Τράπεζες κ.α.), κατά τα ως
άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ των τρίτων (Τράπεζες κ.α.) το
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Προμηθευτή, απομείωση συμβατικού
τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών,
συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του εκδοχέως.
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

Α. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ εμβαδού 60 m2
Τύπος: Τροποποιημένο τοξωτό, διαστάσεων 5 m X 12 m, συνολικού εμβαδού
60 m2.
Η μία πρόσοψη του θερμοκηπίου να είναι από πολυκαρβονικό υλικό
μαιανδρικού profile.
Μέγιστο ύψος 3,30 m με ύψος πλευράς 2,50 m.
Ποδαρικά Φ60 Χ 1,8 mm
Τόξα Φ60 X 1,8 mm
Κεντρική τεγίδα Φ22 Χ 1,8 mm
Παράπλευρες τεγίδες Φ22 Χ 1,8 mm
Αντιανέμια Φ33 Χ 1,5 mm
Στερέωση του πλαστικού κάλυψης με clips.
Σύνδεση σωλήνων με φουρκέτες και χούφτες
Σκελετός: Όλα τα υλικά του σκελετού να είναι από χαλύβδινo σωλήνα με
θερμό γαλβανισμό.
Είσοδος θερμοκηπίου: Για την είσοδο στο θερμοκήπιο να κατασκευαστεί
θύρα με κάλυψη από πολυκαρβονικό, διαστάσεων 2,00 m x 2,20 m. Για την
προστασία από την είσοδο εντόμων να κατασκευαστεί και 2η θύρα καλυμμένη
με δίχτυ εντομοπροστασίας.
Αερισμός: Στην πίσω πρόσοψη να τοποθετηθούν 2 χειροκίνητες περσίδες με
διαστάσεις 0,50 m x 0,50 m και δίχτυ εντομοπροστασίας.
Εγγυήσεις:
 Σκελετός: 5 χρόνια.
 Αντοχή σε άνεμο ταχύτητας έως και 120 km/h.
 Ανάρτηση καλλιέργειας: 15 kg/m2.
 Βάρος χιονιού: 25 kg/m2.
Να συμπεριλαμβάνονται επίσης:
 Η πλήρης τοποθέτηση του θερμοκηπίου με τα υλικά θεμελίωσης.
 Η τοποθέτηση του πλαστικού κάλυψης και του πολυκαρβονικού.
Β. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Β1.
Το σύστημα κλιματισμού να παρέχει θέρμανση και ψύξη στο θερμοκήπιο και
να περιλαμβάνει:
Αυτόνομη μονάδα ψύξης-θέρμανσης αέρα-αέρα που θα αποδίδει 23,5 kW
ψύξης και 23,5 kW Θέρμανσης, με μέγιστη κατανάλωση 6,6 kW στην ψύξη
και 6.3 kW στη θέρμανση.
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Παροχή θερμού/ψυχρού αέρα 4.100 m3/h και μέγιστο επίπεδο θορύβου
μονάδας 52 dΒ/5 m.
Να διαθέτει επιλογή χρησιμοποίησης νωπού αέρα από 0-100%.
Ψυκτικό μέσο R407C.
Το set point θερμοκρασίας, να ορίζεται από πληκτρολόγιο επί της μονάδος,
καθώς και μέσω επικοινωνίας RS-485, αλλά και με αναλογικό σήμα 0-10 Vdc
και 4-20 mA.
Να έχει τη δυνατότητα ON/OFF και αλλαγή κατάστασης από θέρμανση και
ψύξη, αλλά και αντίστροφα μέσω πληκτρολογίου επί της μονάδος, αλλά και
απομεμακρυσμένα από σύστημα αυτομάτου ελέγχου.
Να υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας μόνο του ανεμιστήρα, χωρίς λειτουργία
θέρμανσης ή ψύξης.
Β2.
Η παροχή θερμού ή ψυχρού αέρα να διοχετεύεται εντός του θερμοκηπίου μέσω
αεραγωγών με κατάλληλα στόμια εξαγωγής, έτσι ώστε ο αέρας να κατανέμεται
ομοιόμορφα στον χώρο. Εντός του θερμοκηπίου οι αεραγωγοί να είναι
φελλοποιημένοι.
Β3.
Η μονάδα και τα παρελκόμενά της να παραδοθούν στον χώρο του
θερμοκηπίου, να εγκατασταθούν και να τεθούν σε λειτουργία από τον
ανάδοχο. Η παροχή ηλεκτρικής ισχύος στη μονάδα, βαρύνει τον ανάδοχο.
Β4.
Πρόγραμμα λειτουργίας:
Το πρόγραμμα, για την επικοινωνία με τον χρήστη, να είναι μορφής SCADA,
το οποίο θα λειτουργεί σε Η/Υ στον χώρο του θερμοκηπίου.
Να ορίζεται το set-point της θερμοκρασίας του χώρου σε χρονικές περιόδους,
που θα καθορίζονται από τον χρήστη, το οποίο θα μεταφέρεται στην
κλιματιστική μονάδα.
Να υπολογίζεται το έλλειμμα κορεσμού και το σημείο δρόσου και να ελέγχει
την αφύγρανση του χώρου.
Να υπάρχει πρόβλεψη αυτόματης λειτουργίας παραθύρου, κουρτίνας σκίασης ,
υδρονέφωσης, θέρμανσης/ψύξης διαλύματος και έκχυσης CO2.
Επί προσθέτως, θα πρέπει να καταγράφονται σε βάση δεδομένων MS Access,
τα κάτωθι:
 Θερμοκρασία/Υγρασία χώρου, έλλειμμα κορεσμού και το σημείο
δρόσου με χρόνο δειγματοληψίας που θα ορίζεται από τον χρήστη, με
βήματα του 1 λεπτού.
Καταγραφή συναγερμού με τη συγκεκριμένη ώρα συμβάντος εφόσον
υπάρχουν απαράδεκτες τιμές σε:
Θερμοκρασία έλλειμμα κορεσμού του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου.
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Καθώς επίσης να υπάρχει συναγερμός σε περίπτωση κατά την οποία
προκληθεί δυσλειτουργία της κλιματιστικής μονάδας ή σε περίπτωση τυχόν
βραχυκυκλωμένου καλωδίου transmitter pH και EC και να γίνεται αναγνώριση
αυτού.
Να αποστέλλεται αυτόματα e-mail σε περίπτωση alarm, σε λογαριασμό που θα
ορίζει ο χρήστης, καθώς και περιοδικά με τις τιμές των αισθητήρων.
Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου του κλίματος με κατάλληλη CPU και
κυκλώματα ισχύος να επικοινωνεί με Η/Υ μέσω RS232, RS485 και Ethernet.
Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας με την κλιματιστική μονάδα για τον ορισμό
του set-point της θερμοκρασίας με RS-485, 0-10 V και 4-20 mA.
Να επεκτείνεται τουλάχιστον σε 120 εισόδους/εξόδους, χωρίς αλλαγή CPU,
για μελλοντική επέκταση του συστήματος.
Μνήμη CPU 10K steps, resolution αναλογικών εισόδων 1/6.000, 0 to 5 V, 1 to
5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA.
Να είναι ενσωματωμένο στη CPU το πρόγραμμα λειτουργίας, ώστε αυτό να
μην εξαρτάται από τη λειτουργία ή όχι του SCADA.

Γ. ΤΡΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Να περιλαμβάνουν:
3 πάγκους μεταλλικούς 7,5 m μήκος, 60 cm πλάτος και 60 cm ύψος, με
αντιδιαβρωτική προστασία, με 3 πλήρη συστήματα αεροπονίας μέσης πίεσης
ύψους 60 cm και πλάτους 60 cm και ψεκασμό 4 bars.
Κάθε σύστημα να έχει τη δική του αντλία (παροχής 1 m3/h σε πίεση 5,2 bars),
τη δική του δεξαμενή 180 L με 2 ψηφιακούς αισθητήρες στάθμης, καθώς και
ηλεκτροβαλβίδες για τη διαχείριση του διαλύματος.
Η δεξαμενή να τροφοδοτείται από την κεφαλή παρασκευής διαλύματος, αλλά
και να επιστρέφει το διάλυμα στην κεφαλή για διόρθωση του pH και μέτρηση
της αγωγιμότητας.
Να υπάρχει πρόβλεψη για θέρμανση και ψύξη των διαλυμάτων.
Δ. ΚΕΦΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
Δ1.
Η κεφαλή να παρασκευάζει διαφορετικό θρεπτικό διάλυμα για 3 διαφορετικές
καλλιέργειες σε δεξαμενή των 100-120 L, χρησιμοποιώντας συνδυασμό 6
πυκνών λιπασμάτων και ενός οξέως.
Να υπάρχει πρόβλεψη για 12 πυκνά διαλύματα και ένα οξύ.
Το ποσοστό μίξης των πυκνών λιπασμάτων για κάθε καλλιέργεια καθώς και η
οξύτητα να ορίζεται από τον χρήστη.
Τα πυκνά λιπάσματα να διοχετεύονται στη δεξαμενή ανάμιξης με
περισταλτικές αντλίες παροχής 15 L/h με 1 bar πίεση.
Η κεφαλή να περιλαμβάνει ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης με καθαρό νερό,
ηλεκτροβαλβίδα απόρριψης διαλύματος, ηλεκτροβαλβίδα ανάμιξης, 3
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ηλεκτροβαλβίδες για οδήγηση του διαλύματος στις αντίστοιχες καλλιέργειες
αεροπονίας και αντλία ανοξείδωτη 8 m3/h, 1,3 bars.
Να περιλαμβάνει επίσης 3 ψηφιακές στάθμες, αισθητήρια pH & EC και
αισθητήριο θερμοκρασίας/Υγρασίας χώρου.
Να υπάρχει η δυνατότητα να υπολογίζονται οι αναλογίες λιπασμάτων
αυτόματα, βάσει της επιστρεφόμενης ποσότητας και της αγωγιμότητας του
διαλύματος αεροπονίας στην κεφαλή, με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων και
του κατάλληλου λογαρίθμου για την εύρεση των ιδανικών αναλογιών των
πυκνών λιπασμάτων και την εφαρμογή τους στη θρέψη των φυτών και η
δυνατότητα ο χρήστης να μπορεί να επέμβει και να τροποποιήσει τον
λογάριθμο.
Αισθητήριο pH
 Transmitter 4-20 mA, 2 καλωδίων
 Τροφοδοσία 12-30 Vdc
 Εύρος μέτρησης 0-14 pH
 Ακρίβεια +-0,02 pH
 Αισθητήριο pH με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας
 Compensation θερμοκρασίας αισθητηρίου -30 έως +150 οC
 Αποδεκτή αντίσταση φορτίου RL>3.000 Ω
 Input resistance 1012 Ohm
 Δυνατότητα βαθμονόμησης από τον transmitter μέσω
ενσωματωμένου πληκτρολογίου
 Αναγνώριση σφάλματος αισθητηρίου
 Να δέχεται οποιοδήποτε αισθητήριο pH με σύνδεση BNC
 Βαθμός προστασίας από υγρασία IP 65
 Γαλβανική απομόνωση
Αισθητήριο EC
 Transmitter 4-20 mA, 2 καλωδίων
 Τροφοδοσία 12-30 Vdc
 Εύρος μέτρησης 0-20 mS/cm, 0-200 mS/cm, 0-2.000 mS/cm,
επιλεγόμενη από τον χρήστη, μέσω ενσωματωμένου πληκτρολογίου
 Αισθητήριο μεταλλικών πόλων και ενσωματωμένο αισθητήρα
θερμοκρασίας
 Compensation θερμοκρασίας αισθητηρίου -30 έως +150 οC
 Ακρίβεια +-0,5%
 Ένδειξη αγωγιμότητας στον transmitter
 Αποδεκτή αντίσταση φορτίου RL>3.000 Ω
 Input resistance 1012 Ohm
 Δυνατότητα βαθμονόμησης από τον transmitter μέσω
ενσωματωμένου πληκτρολογίου
 Αναγνώριση σφάλματος αισθητηρίου
 Βαθμός προστασίας από υγρασία IP 65
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 Γαλβανική απομόνωση
Αισθητήριο Θερμοκρασίας/Υγρασίας χώρου θερμοκηπίου.
 Transmitter 4-20 mA
 Τροφοδοσία 12-30 Vdc
 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας -20/60 οC με ανοχή +/-0,2 οC και
υγρασίας 0-100 % RH με ανοχή 1,8 % RH
 Να περικλείονται σε κατάλληλη θήκη για προστασία από την άμεση
ηλιακή ακτινοβολία.
Η παρασκευή κάθε θρεπτικού διαλύματος να πραγματοποιείται βάσει της
στάθμης των δεξαμενών των αεροπονικών καλλιεργειών.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το περιεχόμενο των δεξαμενών των
καλλιεργειών αεροπονίας, να επιστρέφει στην κεφαλή για διόρθωση pH, ή για
απόρριψη.
To τελικό θρεπτικό διάλυμα, πρέπει να έχει ανοχή ως προς το επιθυμητό pH
μέγιστο 0,1 pH και ως προς την αγωγιμότητα 0,1 mS/cm.
Δ2.
Πρόγραμμα λειτουργίας:
Το πρόγραμμα, για την επικοινωνία με τον χρήστη, να είναι μορφής SCADA,
το οποίο θα λειτουργεί σε Η/Υ στον χώρο του θερμοκηπίου.
Από εκεί να ορίζονται οι παράμετροι λειτουργίας των 3 αεροπονικών
καλλιεργειών, όπως η αναλογία των λιπασμάτων και το επιθυμητό pH για την
παρασκευή θρεπτικού διαλύματος για κάθε καλλιέργεια, βαθμονόμηση
pH/EC/δοσομετρικών αντλιών και συχνότητα των αρδεύσεων.
Επί προσθέτως, θα πρέπει να καταγράφονται σε βάση δεδομένων MS Access,
τα κάτωθι:
 Όγκος/pH/EC για κάθε παρασκευή θρεπτικού διαλύματος.
 pH/EC για κάθε ποσότητα διαλύματος το οποίο επιστρέφει από τις
δεξαμενές αεροπονίας στην κεφαλή για διόρθωση pH.
 Χρόνοι λειτουργίας περισταλτικών αντλιών με αναγωγή τους σε λίτρα.
 Χρόνοι λειτουργίας αντλιών άρδευσης των 3 αεροπονικών, με αναγωγή
τους σε kWh.
Καταγραφή συναγερμού με τη συγκεκριμένη ώρα συμβάντος εφόσον
υπάρχουν απαράδεκτες τιμές σε:
pH/EC παρασκευής διαλύματος από κεφαλή,
pH/EC διαλύματος δεξαμενών αεροπονίας
χρόνο παρασκευής διαλύματος στην κεφαλή
ποσότητα νερού πλήρωσης της κεφαλής
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Να αποστέλλεται αυτόματα e-mail σε περίπτωση alarm, σε λογαριασμό που θα
ορίζει ο χρήστης, καθώς και περιοδικά με τις τιμές των αισθητήρων.
Δ3.
Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αεροπονίας με κατάλληλη CPU και κυκλώματα
ισχύος. Πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία της κεφαλής παρασκευής
θρεπτικών διαλυμάτων και την άρδευση. Να επικοινωνεί με Η/Υ μέσω RS232,
RS485 και Ethernet. Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας με την κλιματιστική
μονάδα για τον ορισμό του set-point της θερμοκρασίας με RS-485, 0-10 V και
4-20 mA. Να επεκτείνεται τουλάχιστον σε 120 εισόδους/εξόδους, χωρίς
αλλαγή CPU, για μελλοντική επέκταση του συστήματος.
Μνήμη CPU 10K steps, resolution αναλογικών εισόδων 1/6.000, 0 to 5 V, 1 to
5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA.
Να είναι ενσωματωμένο στη CPU το πρόγραμμα λειτουργίας, ώστε αυτό να
μην εξαρτάται από τη λειτουργία ή όχι του SCADA.
Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Το σύστημα αεροπονίας που θα προσφερθεί, θα πρέπει να έχει
εγκατασταθεί) και λειτουργήσει βάσει παροχής αποδεικτικών στοιχείων
με επιτυχία σε τουλάχιστον 2 εφαρμογές για 3 συνεχή έτη.
 Να δοθεί CD ή DVD με την παρουσίαση των εγκατεστημένων
προγραμμάτων SCADA των ανωτέρω εγκαταστάσεων (αεροπονίας και
διαχείρισης κλίματος) καθώς και δείγμα καταγραφών και φωτογραφιών
των εφαρμογών. Να περιλαμβάνεται και παρουσίαση του
υπολογιστικού φύλλου υπολογισμού ιδανικών αναλογιών λιπασμάτων.
 Να δοθεί σχέδιο εγκατάστασης, καθώς και ηλεκτρικό σχέδιο του
ηλεκτρικού πίνακα.
 Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών.
 Να υπάρχει η δυνατότητα για εκ των υστέρων αγορά των source codes
των προγραμμάτων PLC & SCADA από τον κατασκευαστή τους.
 Όλα τα ανωτέρω συστήματα να παραδοθούν σε λειτουργία.
 Τα μεταφορικά βαρύνουν τον προμηθευτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα
με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
(ΜΕ ΦΠΑ)

1

…
….

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά χωρίς ΦΠΑ.
Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις %.
Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του
αναδόχου για την προμήθεια και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
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 ΚΤΕ Θεσσαλίας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110
Λάρισα, με Α.Φ.Μ. 999679440, Γ΄ΔΟΥ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα
από τον κ. Ξενοφώντα Σπηλιώτη, Διευθυντή του ΚΤΕ Θεσσαλίας και
2. ………………………………………………………………………………….
αφού ήρθαν στα γραφεία του ΚΤΕ Θεσσαλίας συμφώνησαν και δέχτηκαν τα
παρακάτω:
Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε μειοδότης στον συνοπτικό
διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας που έγινε στις ………… για την “Κατασκευή
αεροπονικού θερμοκηπίου”, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄ αριθμ.
……….. πρακτικό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΚΤΕ Θεσσαλίας, αναλαμβάνει
την υποχρέωση να παραδώσει το αεροπονικό θερμοκήπιο στην επιτροπή
παραλαβής με τους παρακάτω όρους.
Αντικείμενο του διαγωνισμού: Κατασκευή αεροπονικού θερμοκηπίου.
Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη βαρύνει την
ανάδοχο.
Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.
Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ. 1/2016 διακήρυξή μας και η προσφορά
της αναδόχου.
Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως
ακολούθως.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1. Ο Διευθυντής του ΚΤΕ Θεσσαλίας
2. Ο μειοδότης
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
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