
14ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Μαΐου 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 14ης/18.05.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020),  η  14η  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 2150/13.05.2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                      ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος   ΟΥΔΕΙΣ
2.  Καμίλης Θεόδωρος
3.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4.  Λουρής Αντώνιος
5.  Πατηνιώτη Μαρία
6.  Δεμένεγας Νικόλαος
7.  Γροσομανίδη Παρασκευή

Ο συντονισμός  της  διαδικασίας  για  τη  λήψη αποφάσεων  και  την  συγγραφή  του  συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 18ης ΜΑΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2150/13.05.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

Θέμα  1ο  : Εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  7ης αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού  εσόδων  και  δαπανών  οικονομικού  έτους  2022.   [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα 2ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ».   [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]

Θέμα  3ο:  Εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  αφορά  στην  α)  αποδοχή  των  όρων  και
προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένο στο
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” για την εκτέλεση έργου “Βελτίωση βατότητας αγροτικής
οδοποιίας  Ν.  Κέας”  και  β)  εξουσιοδότηση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  για  την  υπογραφή  του
δανειστικού  συμβολαίου.   [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα 4ο :  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού αμαξιδίου ΑμεΑ.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος
– Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 7 ης ανα-
μόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.

      
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του
έτους 2022 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 104/2021 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως
παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

00.6443.0003 Δαπάνη εορτασμού Πάσχα 3.000,00 -3.000,00 0,00

10.6117.0001
Εκπόνηση Μελέτης Ψηφιακού
Μετασχηματισμού του Δήμου

Κέας
0,00 12.500,00 12.500,00

15.6471.0003 Καρναβαλικές εκδηλώσεις 2.500,00 -1.221,00 1.279,00

15.6472.0002 KEA RUN 4.000,00 -1.776,00 2.224,00

15.6472.0003 Αγώνας Cyclades trail cup: Kea
Challenge 4.000,00 -1.000,00 3.000,00

15.6473.0003
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

13.800,00 -8.003,00 5.797,00

30.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 4.500,00 6.500,00

70.6262.0004 Συντήρηση και επισκευή
αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ 5.000,00 -2.000,00 3.000,00

34.300,00 0,00 34.300,00

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

20.6117.0002 Διαχείριση λειτουργίας ΧΥΤΑ 5.000,00 -1.320,00 3.680,00

20.6277.0016 Συλλογή και μεταφορά
στρωμάτων για ανακύκλωση 1.327,29 1.170,00 2.497,29

20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 300,00 150,00 450,00

6.627,29 0,00 6.627,29

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό του Δήμου
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Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων” όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 46735/2020
3.  Την υπ' αριθμ. 104/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2022
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

5. Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν

ΠΑΡΩΝ)

Α.  Την  υποβολή  εισήγησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  7ης αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022, για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 79/2022
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ΘΕΜΑ 2ο :   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙ-
ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ».

Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής 
Επιτροπής τα εξής: 

“Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν.3536/07, ορίζεται ότι: «Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη 
(περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση 
των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να 
συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση 
αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η 
επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες 
καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων». 
Στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 και  72 Ν. 3852/2010 γίνεται αναφορά στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των 
υπηρεσιών ή των αγαθών και συγκεκριμένα οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
Με βάση το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 παρ. 8, καθώς και το Βιβλίο Ι του Ν. 
4412/2016 η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στην ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις κάτω των 
ορίων του άρθρου 27 στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. 
Με βάση το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή 
γενικής υπηρεσίας.
Με βάση το άρθρο 72 παρ.1ε Ν. 3852/2010 Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης 
και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
[..] ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να Εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ», προϋπολογισμού 44.969,84 ευρώ 
(συμπ. ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 5749/01.12.2021 μελέτη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσας.
Β. Να Εγκρίνετε την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ.
Γ. Να καθορίσετε τους όρους του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ», σύμφωνα με
την αναλυτική διακήρυξη της με αριθμό 5749/01.12.2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
παρούσας. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
&
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κέα, 01.12.2021

Αρ. Πρωτ.: 5749

ΜΕΛΕΤΗ

Προμήθειας για την
Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων Δήμου Κέας

Προϋπολογισμός         :         44.969,84€         (Συμπ.         Φ.Π.Α.         24%)  

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Τοπικό

Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων
Α.Ε.,

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, με

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης,

ΣΑΕ: 082/1, Κωδικός ΣΑΕ της πράξης: 2017ΣΕ08210000
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Τεχνική Έκθεση Ενεργειακής Αναβάθμισης Παλαιού
Δημαρχείου Δήμου Κέας

1. Εισαγωγή
Το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Κέας έχει σαν κύριο στόχο για τον Δήμο την
ευαισθητοποίηση και τον εξορθολογισμό στην χρήση της ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και
τους κοινόχρηστους χώρους.

Οι επιμέρους στόχοι του Δήμου είναι:

 η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων,
 η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών

 η μείωση του ενεργειακού κόστους

 η ενεργειακή αυτονομία και
 η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Στα πλαίσια αυτά συναντάται πληθώρα κτιρίων που χρήζουν παρεμβάσεων για την ενεργειακή
τους  αναβάθμιση  προκειμένου  να  μειωθούν  οι  ενεργειακές  τους  καταναλώσεις, να
εξοικονομηθούν πόροι (ενέργεια, δαπάνες, κ.λπ.) και εμμέσως να συμβάλλουν στην ελάττωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής κτιριακό απόθεμα του Δήμου συμβάλει στην
μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, με αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και στην εκπομπή
αερίων ρύπων.

Η Δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επέλεξε το παλαιό Δημαρχείο Δήμου
Κέας,  αξιολογώντας  τις  ενεργειακές  του  καταναλώσεις  και  την  χρησιμότητά  του  προς  το
κοινωνικό σύνολο.

Το κτίριο για το οποίο απευθύνονται οι προμήθειες που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη
βρίσκεται  στην  Ιουλίδα,  της  νήσου  Κέας,  Δήμου  Κέας  και  συγκεκριμένα  στο  κέντρο  του
οικισμού.

Η ακριβής του θέση παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία που επισυνάπτεται.



Εικόνα: Αεροφωτογραφία Ιουλίδας, Κέας



2. Στοιχεία κτιρίου
Τύπος κτιρίου Δημόσιες Υπηρεσίες
Τοποθεσία Ιουλίδα, Κέα
Υψόμετρο 280 μ
Προσανατολισμός Ο μεγάλος άξονας του κτιρίου έχει Β-

Ν
προσανατολισμό

Ιδιοκτήτης Δήμος Κέας
Συνολική επιφάνεια δαπέδου 157,20τ.μ.
Ύψος 9,88 μ
Επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων 157,20 τ.μ.
Ωράριο λειτουργίας Δευτ. - Σαβ., 12 μήνες τον χρόνο 

(εκτός
αργιών)

Ενεργειακή διαχείριση Οι χειρισμοί του συστήματος θέρμανσης
γίνονται χειροκίνητα, αλλά και με χρήση
χρονοδιακόπτη,    ενώ    ο    χειρισμός
του
φωτισμού είναι αποκλειστικά
χειροκίνητος.

Η ακριβής γεωγραφική θέση του κτιρίου είναι:

Γεωγραφικό  πλάτος:  37640  Ν

Γεωγραφικό μήκος: 24343 Ε

Το υπό μελέτη κτίριο κρίνεται ως ένα από τα σημαντικότερα δημοτικά κτίρια, διότι στο ισόγειο
λειτουργεί το ΚΕΠ του Δήμου Κέας, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες του συνόλου των
δημοτών  του  νησιού.  Ο  όροφος  χρησιμοποιείται  για  εκδηλώσεις  και  δραστηριότητες  του
δήμου. Επίσης και ως σημείο επίσκεψης, καθώς το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο μνημείο με
ιστορία για το νησί.

Το κτίριο διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση όσον αφορά τα δομικά και στατικά
χαρακτηριστικά  του.  Αποτελείται,  όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω  από  δύο  ορόφους  και  ένα
υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθήκη και αποτελεί μη θερμαινόμενο χώρο. Η οροφή
του αποτελείται από τετράριχτη στέγη επικαλυμμένη με κεραμίδια.

Οι εξωτερικοί τοίχοι του φέρουν αργολιθοδομή (80 εκ.) με επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά,
ενώ δεν υπάρχει θερμομόνωση. Αντίστοιχα θερμομόνωση δεν υπάρχει ούτε στο δάπεδο, αλλά
ούτε και στην σκεπή. Η πλευρά στην οποία βρίσκεται η είσοδος του ΚΕΠ, καθώς και η κύρια
αίθουσα του ορόφου έχουν βόρειο προσανατολισμό. Το κτίριο είναι πανταχόθεν ελεύθερο, ενώ
σκιάζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στην δυτική όψη, μερικώς στην βόρεια όψη, ενώ δεν υπάρχει
σκίαση στις υπόλοιπες όψεις.

Η ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου κρίνεται  γενικά κακή,  με τα κύρια προβλήματα να
παρουσιάζονται  κυρίως  κατά  την  χειμερινή  περίοδο.  Το  κτίριο  αποτελεί  χαρακτηριστική
περίπτωση ενεργοβόρου κτιρίου (κυρίως όσον αφορά την κάλυψη των θερμικών του αναγκών),
με ελλιπή θερμομόνωση τόσο στην τοιχοποιία, όσο και στην στέγη.



Στις παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζονται οι όψεις του κτιρίου, στο οποίο απευθύνονται οι
εργασίες.



Νότια όψη (είσοδος στους χώρους του ορόφου)

Ανατολική όψη



Δυτική όψη

Βόρεια όψη (είσοδος ΚΕΠ)



3. Υφιστάμενη κατάσταση κτιρίου
3.1Κτιριακό     κέλυφος  

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από αργολιθοδομή πάχους 80 εκ. επιχρισμένη και από τις
δύο όψεις χωρίς θερμομονωτική προστασία (εξωτερικοί τοίχοι).

Η σκεπή αποτελείται από υπάρχον ξύλινο ζευκτό του φέροντος οργανισμού της στέγης. Επίσης
η  υπάρχουσα  ξύλινη  εσχάρα  αποτελείται  από  6x7/55  καδρόνια  μειωμένης  αντοχής
(σαρακοφαγωμένα) τα οποία αναρτώνται από μεταλλικά δικτυώματα, στα οποία αγκυλώνεται
το μπαγδατί με το επίχρισμα της διακοσμημένης οροφής. Τα μεταλλικά δικτυώματα ανάρτησης
της οροφής είναι ανεξάρτητα από τον φέροντα οργανισμό της στέγης.

Τομή στέγης κτιρίου

3.2Ανοίγματα     -     Σκίαση     ανοιγμάτων  

Το κτίριο έχει ανοίγματα διαφόρων τύπων και μεγεθών (βλ. πίνακα κουφωμάτων στο
παράρτημα της παρούσας). Τα κουφώματα αποτελούνται από ξύλινο πλαίσια, ανοιγόμενα και
συμπληρώνονται με υαλοπίνακα μονού τύπου, χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

Οι δύο βασικοί τύποι ανοιγμάτων ως προς την θερμομονωτική ικανότητα είναι:

 Ανοίγματα με ξύλινο πλαίσιο και μονό υαλοπίνακα

 Ξύλινες δίφυλλες πόρτες (5 θύρες εισόδου στο εσωτερικό του κτιρίου και 1
θύρα που επικοινωνεί ο εσωτερικός χώρος του ορόφου με το μπαλκόνι στην
βόρεια πλευρά του κτιρίου)

Τα κουφώματα του κτιρίου δεν βρίσκονται  σε  καλή κατάσταση και  συνεπώς  κρίνονται  μη
αποδεκτά.

Ως εξωτερικό σύστημα σκίασης συναντώνται εγκατεστημένα παντζούρια ανοιγόμενα, ξύλινα.
Επίσης σε όλα τα ανοίγματα από την εσωτερική πλευρά βρίσκονται εγκατεστημένες κουρτίνες.

3.3Σύστημα     θέρμανσης -     Εγκαταστάσεις     παραγωγής     ζεστού     νερού     χρήσης     (ΖΝΧ)     -     H/M  



Οι χώροι θερμαίνονται από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Αυτό αποτελείται από 1 λέβητα
πετρελαίου 50 kW. Το λεβητοστάσιο βρίσκεται σε χώρο εκτός του κτιρίου και οι σωληνώσεις
διέρχονται  εντός  του  εδάφους.  Σημειώνεται  ότι  οι  σωληνώσεις  του  λεβητοστασίου  είναι
μονωμένες με κελύφη θερμομονωτικού υλικού. Το σύστημα κεντρικής θέρμανσης ανάβει είτε
χειροκίνητα, είτε με χρήση χρονοδιακόπτη.

Το δίκτυο διανομής ζεστού νερού θέρμανσης ξεκινάει από το λεβητοστάσιο και διανέμεται με
στήλες  στα  θερμαντικά  σώματα του κάθε  τυποποιημένου όγκου με  δισωλήνιο  σύστημα. Η
διανομή  του  ζεστού  νερού  θέρμανσης  γίνεται  με  έναν  κυκλοφορητή,  συνεπώς  με  ένα
ανεξάρτητο κύκλωμα.

Επίσης δεν υπάρχει κανένα σύστημα χρονικής ή ζωνικής ρύθμισης ή σχετισμού της
λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης με τις συνθήκες του εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.

Τα θερμαντικά σώματα που χρησιμοποιούνται  για την θέρμανση του κτιρίου είναι  παλαιού
τύπου και συγκεκριμένα τύπου πάνελ, διαφόρων μεγεθών. Το μέγεθος αυτών διακυμαίνεται και
αναλυτικά  οι  ποσότητες  και  οι  διαστάσεις  των  σωμάτων  παρουσιάζονται  στο  αντίστοιχο
παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Τυπικό θερμαντικό σώμα κτιρίου

Συστήματα μηχανικού αερισμού και παραγωγής ΖΝΧ δεν υπάρχουν στην υπάρχουσα
κατάσταση. Η ψύξη των χώρων γίνεται αποσπασματικά από κάποιες εγκατεστημένες μονάδες
κλιματισμού παλαιού τύπου.

Η συνολική διείσδυση του αέρα στους θερμαινόμενους χώρους υπολογίστηκε ίση με 280
m3/h.



3.4Εγκαταστάσεις     φωτισμού  

Οι  τύποι  φωτιστικών  που  συναντώνται  στους  χώρους  του  κτιρίου  διαφέρουν  στους  δύο
ορόφους. Στον όροφο συναντώνται πολυτελείς πολυέλεοι με λαμπτήρες πυράκτωσης.

Πολυέλαιος που χρησιμοποιείται για τον φωτισμό του πρώτου όροφο

Βρίσκονται εγκατεστημένοι διαφόρων τύπων πολυέλεοι, στους οποίους διαφέρει και ο αριθμός
των λαμπτήρων.

Οι  χώροι  του  ισογείου  (στους  οποίους  λειτουργεί  το  ΚΕΠ),  φωτίζονται  με  φωτιστικά  που
φέρουν 2 γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού, τύπου Τ8, μήκους 1200 μμ και ισχύος 36 W. Τα
φωτιστικά σώματα είναι πιο σύγχρονης τεχνολογίας και συγκεκριμένα με κάτοπτρο και σχάρα
κατευθυνόμενης διάχυσης μεταλλικού φινιρίσματος, που διαθέτουν  ηλεκτρονικό σύστημα
έναυσης (ballast).

Στους  βοηθητικούς  χώρους  χρησιμοποιούνται  απλά φωτιστικά  σώματα διαφόρων τύπων με
λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογονιδίων μετάλλου.

Δεν υπάρχει κανένα σύστημα αυτοματισμού έναυσης ή σβέσης για τον τεχνητό φωτισμό των
εσωτερικών χώρων.

Συνοπτικά για το σύνολο του κτιρίου, η εγκατεστημένη ισχύς για τον φωτισμό παρουσιάζεται
στον  παρακάτω  πίνακα,  ταξινομημένη  ανά  χώρο  και  ανά  είδος  τεχνολογίας  φωτιστικού
σώματος.



Τύπος     λαμπτήρων  Αριθμός
φωτιστικών 
σωμάτων

Ισχύς
φωτιστικού 
σώματος     (W)  

Συνολική     ισχύς  
(W)

Χώροι ορόφου πυράκτωσης 28 60 1680

Χώροι ισογείου φθορισμού 5 2x36 360

Βοηθητικοί χώροι πυράκτωσης 8 60 480
Σύνολο: 2520

Τα γραφεία που λειτουργούν είναι εφοδιασμένα με τον συνηθισμένο Η/Μ εξοπλισμό γραφείων
(Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, fax, κ.λπ.).

4. Προτεινόμενες Παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις  που προτείνονται  στα πλαίσια της  παρούσας μελέτης  έχουν ως  στόχο την
ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, καθώς και την
επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ειδικότερα, στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου, Δήμου Κέας, οι προμήθειες αφορούν

 εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος - νερού, υψηλών θερμοκρασιών,
θερμαντικής ισχύος 16 kW

 κλιματιστικών σωμάτων ισχύος 9000 BTU

 δοχείου  αδρανείας  διπλής  ενέργειας, ενός  κυκλοφορητή,  τύπου  inverter  με
υψηλή ενεργειακή απόδοση και αυτοματισμού του δικτύου θέρμανσης

 συστήματος  ενεργειακής  διαχείρισης,  το  οποίο  θα  έχει  την  δυνατότητα  να
ελέγχει και να ρυθμίζει όσο είναι δυνατόν τον τρόπο και τον χρόνο
λειτουργίας των ηλεκτρολογικών  συστημάτων  και  των  συστημάτων
θέρμανσης που θα βρίσκονται εγκατεστημένα στο κτίριο.

Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση των συστημάτων αλλά και η προμήθεια των
απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών για τη σωστή τους λειτουργία.

Η παρούσα τεχνική έκθεση παρουσιάζει αναλυτικά τις επεμβάσεις που θα λάβουν μέρος στο
κτίριο  του  παλαιού  Δημαρχείου,  καθώς  επίσης  επεξηγεί  και  συμπληρώνει  τις  αναλυτικές
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης που ακολουθούν παρακάτω. Περιγράφει και αναλύει τις
προβλεπόμενες  εκ  των τευχών παρεμβάσεις,  τις  εργασίες  και  τα  υλικά κάθε  στοιχείου του
έργου.

1. Αντλία     θερμότητας     αέρος     –     νερού     υψηλών     θερμοκρασιών,     θερμαντικής     ισχύς     16         kW  

Στην  υφιστάμενη  κατάσταση,  το  κτίριο  θερμαίνεται  μέσω  θερμαντικών  σωμάτων  τύπου
καλοριφέρ  τροφοδοτούμενα  από  λέβητα  πετρελαίου.  Προβλέπεται  η  τοποθέτηση  αντλίας
θερμότητας αέρος – νερού υψηλών θερμοκρασιών που θα εγκατασταθεί σε γειτνίαση με το
λεβητοστάσιο  και  θα  λειτουργεί  σε  συνδυασμό  με  τον  υφιστάμενο  λέβητα  πετρελαίου.  Η
αντλία θερμότητας θα είναι το πρωτεύων σύστημα παραγωγής ζεστού νερού ενώ ο λέβητας



θα λειτουργεί επικουρικά. Η αλληλουχία θα ελέγχεται μέσω ενός ελεγκτή σε συνδυασμό με
δοχείο αδρανείας.

Μετά την αποπεράτωση της προμήθειας και των αντίστοιχων εργασιών, το κτίριο θα
θερμαίνεται σχεδόν αποκλειστικά από την αντλία θερμότητας.

Η επιλογή της αντλίας θερμότητας έγινε για τους εξής λόγους:

2. δεν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα με καυσαέρια, καθώς έχει μηδενικές εκπομπές ρύπων
3. θα χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα
4. η αθόρυβη λειτουργία της

Το βασικότερο πλεονέκτημα της αντλίας θερμότητας είναι το ότι έχει αυξημένο συντελεστή
απόδοσης (COP, δηλ. ο λόγος της αντλούμενης θερμικής ενέργειας προς την απορροφούμενη
ηλεκτρική ενέργεια, ανέρχεται μέχρι 4), το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι καταναλώνοντας 1 kW,
παράγονται έως 4 kW χρηστικής ενέργειας, κάτι το οποίο συνεπάγεται σημαντική
εξοικονόμηση.

Η εγκατάσταση θα γίνει έτσι ώστε να υφίσταται η δυνατότητα, η αντλία θερμότητας που θα
εγκατασταθεί,  να μπορεί  να λειτουργεί  παράλληλα με το υπάρχον εγκατεστημένο σύστημα
θέρμανσης,  το  οποίο  θα  παραμείνει  ως  έχει.  Το  υπάρχον  σύστημα  θέρμανσης  (καυστήρας
πετρελαίου) θα είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας, αλλά θα λειτουργεί σε ειδικές μόνο
περιπτώσεις.  Οι  περιπτώσεις  αυτές  αφορούν  τις  ημέρες  του  χρόνου,  κατά  τις  οποίες  θα
εμφανίζονται ακραία χαμηλές θερμοκρασίες.

Κεντρικό και κομβικό σημείο του όλου συστήματος που θα εφαρμοστεί, θα είναι το δοχείο
αδράνειας, το οποίο αναλύεται παρακάτω.

Η θερμική ενέργεια από το δοχείο αδρανείας θα διοχετεύεται στο κτίριο χρησιμοποιώντας το
υφιστάμενο δίκτυο διανομής και σωληνώσεων.

Η λειτουργία της αντλίας θερμότητας αέρος - νερού θα βασίζεται σε ψυκτικούς κύκλους και
ειδικά σε αυτό της συμπίεσης των ατμών ενός ψυκτικού ρευστού (φρέον). Κύρια συστατικά
εξαρτήματα της αντλίας θερμότητας θα είναι τα εξής:

5. Ένας ηλεκτροκίνητος συμπιεστής.
6. Μία τετράοδη βαλβίδα αντιστροφής του ψυκτικού κύκλου.
7. Ένας καλά μονωμένος πλακοειδής εναλλάκτης φρέον - νερού, ο οποίος θα

χρησιμεύει για την ανταλλαγή της θερμότητας μεταξύ του ψυκτικού μέσου
και του νερού.

8. Μία  μονάδα  εναλλάκτη  με  ηλεκτροκίνητο  ανεμιστήρα  (συμπυκνωτής  -
εξατμιστής), ο οποίος χρησιμεύει για την ανταλλαγή της θερμότητας μεταξύ
του ψυκτικού μέσου και του αέρα του περιβάλλοντος.

Όλα αυτά τα εξαρτήματα μαζί ακόμα με όλα τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσεις, θα είναι
τοποθετημένα μέσα σε κοινό μεταλλικό κέλυφος που εμφανισιακά τουλάχιστον θα μοιάζει



πάρα πολύ με το κέλυφος της γνωστής σε όλους εξωτερικής μονάδας ενός απλού κλιματιστικού
μηχανήματος.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με χρήση μηχανημάτων και πιστοποιημένο προσωπικό
του  αναδόχου,  ο  οποίος  θα  φέρει  ευθύνη  για  την  λήψη  όλων  των  απαραίτητων μέτρων
ασφαλείας.

Εικόνα 1: Ενδεικτική θέση σύνδεσης Α.Θ. και τοποθέτησης του δοχείου αδρανείας

9. Εγκατάσταση         δοχείου         αδρανείας         διπλής         ενέργειας         και         υδραυλικά         εξαρτήματα   
συστήματος

Γενικά το δοχείο αδράνειας θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση νερού για το σύστημα
θέρμανσης. Θα διαθέτει μόνωση από υψηλή ποιότητας μονωτικό υλικό πάχους τουλάχιστον 10
εκ.,  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η  ελαχιστοποίηση  των  θερμικών  απωλειών.  Θα  διαθέτει  δύο
σταθερούς  εξωτερικούς  εναλλάκτες  και  θα μπορεί  να  συνδεθεί  με  το  υφιστάμενο σύστημα
θέρμανσης (λέβητας  πετρελαίου),  καθώς και  με την αντλία θερμότητας  αέρος  -  νερού που
προβλέπεται να προμηθευτεί. Το δοχείο αδράνειας θα εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία στο
λέβητα και στο δίκτυο θέρμανσης, καθώς και μία πιο ομαλή και οικονομική διαχείριση του
συστήματος.



Το δοχείο αδράνειας θα βοηθήσει στην σύνδεση των δύο συστημάτων θέρμανσης. Θα συνδεθεί
υδραυλικά με τον λέβητα πετρελαίου, αλλά και με την αντλία θερμότητας. Το κύκλωμα του
νερού που κυκλοφορεί στα τερματικά θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το δοχείο αδράνειας και
θα έχει την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί την θερμική ενέργεια και των δύο παραπάνω πηγών.

Με δύο πηγές θερμότητας, που στην περίπτωση του κτιρίου είναι ο λέβητας πετρελαίου και η
αντλία θερμότητας, θα παρέχεται θερμότητα στους χώρους, δημιουργώντας τις κατάλληλες
συνθήκες και προσφέροντας θερμική άνεση κατά την χειμερινή περίοδο. Ουσιαστικά με το
δοχείο  αδράνειας  δεν  καταργείται  ο  υφιστάμενος  λέβητας  και  δίνεται  η δυνατότητα να
χρησιμοποιηθεί τις ελάχιστες περιπτώσεις ακραίων χαμηλών θερμοκρασιών, κατά τις οποίες η
αντλία θερμότητας δεν θα δύναται να προσφέρει το σύνολο των απαιτούμενων θερμικών
φορτίων.

Η αλληλουχία των συστημάτων παραγωγής θέρμανσης θα επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης ενός
ελεγκτή αλληλουχίας. Επίσης θα εγκατασταθεί νέος κυκλοφορητής Inverter.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται επίσης και η αύξηση της συνολικότερης ισχύος του
συστήματος.

Επίσης στο δοχείο αδράνειας θα αποθηκεύεται η πλεονάζουσα ποσότητα ζεστού νερού που
παράγεται  από  τον  λέβητα  και  την  αντλία.  Λόγω  της  πολύ  καλής  θερμομόνωσης  (πάχους
100μμ),  το δοχείο αδράνειας διατηρεί για πολύ χρόνο το ζεστό νερό (απώλεια 2οC στις  10
ώρες). Αυτό το ζεστό νερό που αποθηκεύτηκε, θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από τον
κυκλοφορητή που θα  το στείλει  στα  σώματα του καλοριφέρ,  χωρίς  να  χρειάζεται  να  ξανά
ανάψει κάποιο σύστημα θέρμανσης. Έτσι επιτυγχάνουμε ακόμα μεγαλύτερη οικονομία
καυσίμου και ώρες λειτουργίας της αντλίας θερμότητας

Το δοχείο αδράνειας εξυπηρετεί δύο βασικές λειτουργίες:

 δρα ως δοχείο αδρανείας μεταξύ πηγής   θερμότητας και κατανάλωσης,
εξομαλύνοντας την προσφορά θερμότητας με την ζήτηση θερμότητας

 δρα ως θερμοδοχείο μεταξύ πηγής θερμότητας και κατανάλωσης, 
αποθηκεύοντας θερμότητα για να την παρέχει αργότερα ανάλογα με την 
ζήτηση.

Εύρος χρήσεων:

 Στην θέρμανση ή κλιματισμό, μικρής ή μεγάλης αποθήκευσης ζεστού ή κρύου νερού

 σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου η ζήτηση θερμότητας και η προσφορά
θερμότητας, δεν συμβαδίζουν σε χρόνο ή ισχύ

 σε εγκαταστάσεις με πολλές διαφορετικές πηγές θερμότητας

 σε εγκαταστάσεις όπου απαιτείται θερμική διαστρωμάτωση μέσα στο 
δοχείο αδρανείας

 ως ένα επιπλέον σύστημα ασφαλείας, όταν η προσφορά θερμότητας 
υπερβαίνει την ζήτηση

 σε εξειδικευμένες ενεργειακές εφαρμογές.



Για  την  ορθή  λειτουργία  του  συνόλου  του  συστήματος  θέρμανσης  κρίνεται  απαραίτητη  η
προμήθεια  και  εγκατάσταση  υδραυλικών  εξαρτημάτων  στο  υπάρχον  δίκτυο,  αλλά  και  στη
σύνδεση του δοχείου αδράνειας με τον λέβητα και την αντλία.  Στα υδραυλικά εξαρτήματα
συμπεριλαμβάνεται η πιθανή αντικατάσταση μέρους του υπάρχοντος δικτύου σωληνώσεων με
σωλήνες από κατάλληλο υλικό και διατομής όμοιας με την αντίστοιχη υφιστάμενη, καθώς και η
εγκατάσταση μόνωσης στο υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων για την βέλτιστη λειτουργία κατά την
λειτουργία ψύξης.

Τα υδραυλικά εξαρτήματα που θα απαιτηθούν για την προτεινόμενη σύνδεση των συστημάτων
με το δοχείο αδράνειας και το δίκτυο είναι τα εξής:

 2 ηλεκτροβάνες δίοδες
 2 συλλέκτες 3ων εξόδων

 κυκλοφορητής θέρμανσης inverter, τριών ταχυτήτων

 2 αντεπιστροφής βαλβίδες

 2 βαλβίδες ασφαλείας

Υποχρέωση  του  αναδόχου  είναι  να  παραδώσει  όλα  τα  υλικά  εξαρτήματα  και  μηχανήματα
συνδεμένα μεταξύ τους και σε κατάσταση λειτουργίας.

Για  τον  λόγο  αυτό  πρέπει  να  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  συνδέσεις  και  δοκιμές  της
εγκατάστασης.

Για  όλες  τις  παραπάνω συνδέσεις  ο  διαγωνιζόμενος  πρέπει  να  συνοδεύει  την  τεχνική  του
προσφορά με κατασκευαστικά σχέδια τα οποία θα εφαρμόσει. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
στην χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε περαιτέρω απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών χωρίς
κάποια επιπλέον επιβάρυνση για τον Δήμο.

Επίσης  πρέπει  να  καταθέσει  μαζί  με  την  τεχνική  του  προσφορά  και  κατάλογο  όλων  των
βασικών εξαρτημάτων και υλικών που θα χρησιμοποιήσει αναφέροντας τον τύπο και τα βασικά
χαρακτηριστικά τους.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του δοχείου και της σύνδεσης των τερματικών με
την αντλία θερμότητας,  θα γεμίσει  το δίκτυο με νερό,  θα κλείσουν τα ελεύθερα άκρα των
σωλήνων και θα τεθεί το δίκτυο σε υπερπίεση 4 ατμοσφαιρών μετρούμενων στο λεβητοστάσιο
επί δύο συνεχείς ώρες. Σε περίπτωση κάποιας διαρροής, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα
από την πτώση πίεσης που σημειώνεται στο μανόμετρο, θα επισκευαστεί η σχετική ατέλεια, θα
αντικατασταθούν τα ελαττωματικά εξαρτήματα και η δοκιμή θα επαναληφθεί. Σε περίπτωση
απαίτησης αλλαγής εξαρτημάτων ή υλικών ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω.

Στη συνέχεια θα τεθεί η εγκατάσταση σε λειτουργία υπό συνθήκες πλήρους θέρμανσης,  μέχρι
θερμοκρασίας σχεδόν βρασμού του νερού, και κατόπιν θα ψυχρανθεί με παράλληλο έλεγχο της
στεγανότητας των ενώσεων και παρεμβυσμάτων κατά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.



Το  προτεινόμενο  διάγραμμα  σύνδεσης  των  συστημάτων  θέρμανσης  (υφιστάμενου  λέβητα
πετρελαίου και υπό προμήθεια αντλίας θερμότητας), με το δοχείο αδράνειας διπλής ενέργειας
παρουσιάζεται παρακάτω.

Εικόνα 2: Διάγραμμα σύνδεσης

1. Τοποθέτηση     κλιματιστικών     μονάδων     αέρα-αέρα     ισχύος     9000 BTU/h  

Η ψύξη και ο κλιματισμός του κτιρίου θα επιτευχθεί με 5 νέες κλιματιστικές μονάδες split
τύπου,  σημαντικότερων  βαθμών  απόδοσης  από  τις  υφιστάμενες,  καλύτερης  ενεργειακής
κατηγορίες  και  Eurovent  πιστοποίησης.  Οι  μονάδες  τοποθετούνται  στους  κλιματιζόμενους
χώρους και επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο αέρα τροφοδοτούμενες με ψυχρό ή ζεστό νερό,
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κλιματιστική  μονάδα διαιρούμενου τύπου  ενεργειακής  κλάσης  τουλάχιστον  Α++/A+++,  με
inverter. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς το κάθε δίκτυο των
εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων με σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος με τα λοιπά υλικά
και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.



Εικόνα 3: Τοποθέτηση νέων κλιματιστικών μονάδων (γαλάζιο) και θέση υφιστάμενων

2. Σύστημα     ενεργειακής     διαχείρισης     (BMS)  

Η σύγκλιση της  τεχνολογίας,  των πληροφοριών  και  της  ανάλυσης  δεδομένων των κτιρίων
διαμορφώνει μία σειρά σημαντικών τάσεων στην διαχείριση της ενέργειας. Με αυτό τον στόχο
προτείνεται η προμήθεια και η εγκατάσταση ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης,  το
οποίο θα έχει την δυνατότητα να ελέγχει και να ρυθμίζει όσο είναι δυνατόν τον τρόπο και τον
χρόνο λειτουργίας των ηλεκτρολογικών συστημάτων και των συστημάτων θέρμανσης που θα
βρίσκονται εγκατεστημένα στο κτίριο.

Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα κόστους για το κτίριο σχετίζεται με την κατανάλωση της
ηλεκτρικής ενέργειας και  της θερμικής ενέργειας.  Πόσο μάλλον όταν η λειτουργία  των
συστημάτων που σχετίζονται με αυτήν γίνεται με τρόπο μη ελέγξιμο. Αφενός γίνεται σπατάλη
ενέργειας και αφετέρου δεν επιτυγχάνονται οι επιθυμητές συνθήκες στους χώρους του κτιρίου.

Σημαντικό στοιχείο, ειδικά για τις καταναλώσεις των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας είναι
το  ότι  τις  ώρες  που  το  κτίριο  βρίσκεται  εκτός  λειτουργίας,  μπορεί  να  υπάρξει  σημαντική
σπατάλη ενέργειας.  Αναλογικά,  το  οικονομικό αντίκτυπο της  σπατάλης αυτής  είναι  αρκετά
μεγαλύτερο του αναμενομένου, καθώς η ετήσια χρέωση που μπορεί να προκαλέσει ο
εξοπλισμός που μένει σε κατάσταση αναμονής για τις ώρες μη λειτουργίας του κτιρίου, μπορεί
να ανέρθει μέχρι και σε εκατοντάδες ευρώ ετησίως.

Πέραν  όμως  από  την  οικονομική  διάσταση  του  θέματος,  υπάρχει  και  η  περιβαλλοντική.
Διαχειριζόμενοι ορθά την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των καυσίμων που
καταναλώνονται  για  την  θέρμανση,  ελαττώνουμε  παράλληλα  και  τις  επιπτώσεις  στο
περιβάλλον μέσω της μείωσης της εκπομπής CΟ2.

Η βέλτιστη διαχείριση της κατανάλωσης των ενεργειακών πόρων μπορεί να επιτευχθεί μόνο
εφ’ όσον υπάρχει  πλήρης εικόνα σχετικά με το πού,  πότε,  γιατί  και  σε τι  μεγέθη ακριβώς
υπάρχουν αυτές οι καταναλώσεις.



Για την αντιμετώπιση της απρόσκοπτης χρήσης, κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση του
συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS). Με την παρέμβαση αυτή οι διαχειριστές του
συστήματος θα είναι σε θέση, με την ανάλυση των στοιχείων κατανάλωσης - με δυνατότητα
διαχείρισης  σε  επίπεδο  πρίζας  ή  συσκευής-  να  κατανοούν,  που  ακριβώς  και  πότε,  γίνεται
άσκοπη χρήση ενέργειας, διαμορφώνοντας έτσι πολιτικές εξοικονόμησης, είτε ενημερώνοντας
τους χρήστες, είτε διακόπτοντας τη χρήση εκείνων των συσκευών που λειτουργούν άσκοπα.

Το σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας προβλέπεται να:

 καταγράφει τις καταναλώσεις στο κτίριο σε επίπεδο αιθουσών και 
μεμονωμένου εξοπλισμού, με την εγκατάσταση μετρητών στα σημεία όπου 
απαιτείται μέτρηση,

 καταγράφει την φωτεινότητα στους εσωτερικούς χώρους,
 επιτρέπει τον έλεγχο (on/off) των φωτιστικών με βάση το φυσικό φωτισμό 

στους επιμέρους μετρούμενους χώρους
 απεικονίζει τη μείωση της κατανάλωσης βάση των πολιτικών που θα 

εφαρμοστούν Αυτά που προτείνεται να καλυφθεί με το BMS κατ' ελάχιστον είναι τα 

εξής:

3. Κεντρικός πίνακας για μέτρηση της κεντρικής παροχής του κτιρίου.
4. Εσωτερικός φωτισμός του κτιρίου
5. Εξωτερικός φωτισμός του κτιρίου
6. Φυσικός φωτισμός
7. 2 κεντρικά συστήματα θέρμανσης.

Όλοι οι μετρητές θα απεικονίζονται σε ένα κεντρικό λογισμικό παρακολούθησης και
διαχείρισης. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι για τις ηλεκτρικές συσκευές και τον εξοπλισμό
μέχρι 16Αmp, υπάρχει δυνατότητα να ελέγχεται η λειτουργία τους (άνοιγμα/ κλείσιμο).

Ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης που μέλημα του είναι πρωταρχικά να διαθέσει την
γνώση  και  την  πληροφορία  για  την  άσκοπη  κατανάλωση  και  εν  συνεχεία  να  παρέχει  τα
κατάλληλα εργαλεία, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατανάλωση.

Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενέργειας, θα αποτελείται από έξυπνα εξαρτήματα τα
οποία θα μετρούν την κατανάλωση ενέργειας και θα επιτρέπουν την αυτόματη ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση των συσκευών (όπου υπάρχει δυνατότητα), ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική

μείωση στα λειτουργικά κόστη, αλλά και στο αποτύπωμα CO2.

Το σύστημα κατ' ελάχιστον θα περιλαμβάνει:

 4 αναλυτές ενέργειας για τα εξής: Κεντρική παροχή κτιρίου, αντλία θερμότητας
 6 αισθητήρες θερμοκρασίας (3 ανά όροφο)
 Ελεγκτής για την διασύνδεση του μετρητικού εξοπλισμού και την πλατφόρμα
 Διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης
 Εκτός από την παρακολούθηση του κτιρίου, θα δίνεται η δυνατότητα 



αυτοματοποιημένης εισαγωγής των πολλαπλών λογαριασμών της ΔΕΗ στην 
πλατφόρμα όπου πλέον θα υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης όλων των παροχών



Εκτιμάται  ότι  με την εγκατάσταση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης  επιτυγχάνεται
μείωση κατά 15% της ενέργειας που δαπανάται για την λειτουργία της θέρμανσης και των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην παρούσα κατάσταση.

Οι επιπτώσεις όμως που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας πέραν του ότι
βελτιώνουν  τις  συνθήκες  άνεσης  του  κτιρίου,  αποδίδουν  και  οικονομικά,  κοινωνικά  και
περιβαλλοντικά οφέλη.

Αρχιτεκτονική συστήματος BEMS

Ο βασικός  εξοπλισμός  που προδιαγράφεται  αναλυτικότερα παρακάτω στις  εκ  της  Μελέτης
τεχνικές προδιαγραφές θα εξασφαλίζει:

 Μέγιστη διάρκεια ζωής και υψηλή αξιοπιστία
 Μέγιστη δυνατή απόδοση
 Ελάχιστη οπτική όχληση και ικανοποιητική αισθητική
 Ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων συντήρησης
 Λειτουργία σε ένα μεγάλο εύρος κλιματολογικών συνθηκών (υγρασία έως 

95% και θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40°C).



Τεχνική Έκθεση Ενεργειακής Αναβάθμισης
Νηπιαγωγείου Ιουλίδας

1. Εισαγωγή
Το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Κέας έχει σαν κύριο στόχο για τον Δήμο την
ευαισθητοποίηση και τον εξορθολογισμό στην χρήση της ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και
τους κοινόχρηστους χώρους.

Οι επιμέρους στόχοι του Δήμου είναι:

a. η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων,
b. η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών
c. η μείωση του ενεργειακού κόστους
d. η ενεργειακή αυτονομία και
e. η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Στα πλαίσια αυτά συναντάται πληθώρα κτιρίων που χρήζουν παρεμβάσεων για την ενεργειακή
του  αναβάθμιση  προκειμένου  να  μειωθούν  οι  ενεργειακές  τους  καταναλώσεις, να
εξοικονομηθούν πόροι (ενέργεια, δαπάνες, κ.λπ.) και εμμέσως να συμβάλλουν στην ελάττωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής κτιριακό απόθεμα του Δήμου συμβάλει στην
μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, με αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και στην εκπομπή
αερίων ρύπων.

Στόχος  είναι  η  ενεργειακή  αναβάθμιση των  ενεργοβόρων δημόσιων  κτιρίων  με  σκοπό την
επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή
Απόδοση. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και
βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα.

Η  Δημοτική  Αρχή,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  επέλεξε  το  Νηπιαγωγείο  Ιουλίδας,
αξιολογώντας τις ενεργειακές του καταναλώσεις και την χρησιμότητά του προς το κοινωνικό
σύνολο.

Το κτίριο για το οποίο απευθύνονται οι προμήθειες που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη
βρίσκεται στην Ιουλίδα, της νήσου Κέας, Δήμου Κέας και συγκεκριμένα στο βόρειο τμήμα του
οικισμού.

Η ακριβής του θέση παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία που επισυνάπτεται.



Εικόνα: Αεροφωτογραφία Ιουλίδας, Κέας



2. Στοιχεία κτιρίου
Τύπος κτιρίου Νηπιαγωγείο
Τοποθεσία Ιουλίδα, Κέα
Υψόμετρο 280 μ
Προσανατολισμός Ο μεγάλος άξονας του κτιρίου έχει ΒΑ-

ΝΔ
προσανατολισμό

Ιδιοκτήτης Δήμος Κέας
Έτος κατασκευής 1900
Συνολική επιφάνεια δαπέδου 150.78 τ.μ.
Ύψος 4,1 μ
Επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων 150,78 τ.μ.
Αριθμός χρηστών 25 μαθητές και 4 δάσκαλοι = 29 άτομα
Ωράριο λειτουργίας Δευτ. - Παρ., 8 μήνες τον χρόνο 

(εκτός
διακοπών Πάσχα και Χριστουγέννων)

Ενεργειακή διαχείριση Οι χειρισμοί του συστήματος θέρμανσης
γίνονται χειροκίνητα, αλλά και με χρήση
χρονοδιακόπτη,    ενώ    ο    χειρισμός
του
φωτισμού είναι αποκλειστικά
χειροκίνητος.

Η ακριβής γεωγραφική θέση του κτιρίου είναι:

Γεωγραφικό πλάτος: 37ο 38' 499'' Ν

Γεωγραφικό μήκος: 24ο 20' 517'' Ε

Το  Νηπιαγωγείο  στην  Ιουλίδα  Κέας  αποτελεί  ένα  από  τα  σημαντικότερα  κτίσματα  στον
οικισμό. Κατασκευάστηκε το 1900, εξυπηρέτησε αρχικά ως Παρθεναγωγείο και μετά το πέρας
των χρόνων το κτίριο περιήλθε στην ιδιοκτησία της τότε κοινότητας και στέγασε το Δημοτικό
σχολείο. Πλέον το κτίριο στεγάζει αποκλειστικά το 2-θέσιο νηπιαγωγείο Ιουλίδας.

Το κτίριο διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση όσον αφορά τα δομικά και στατικά
χαρακτηριστικά  του.  Αποτελείται  από  έναν  ισόγειο  όροφο,  ενώ  η  οροφή  του  είναι  δώμα
συμβατικού τύπου. Το κτίριο είναι χτισμένο σε κεκλιμένο μπαζομένο γήπεδο (κλίση 50%) με
αποτέλεσμα το επίπεδο του προαύλιου χώρου να είναι υπερυψωμένο σε σχέση με το επίπεδο
του δρόμου στην πρόσοψη του (Α-ΝΑ) κατά 3,5 έως 5 μ., στην ΝΔ πλαϊνή του όψη κατά 2,5
έως 1,5 μ., στην ΒΑ πλαϊνή όψη κατά 3,5 μ έως το επίπεδο του δρόμου στο οποίο βρίσκεται και
η πίσω όψη με βαθμιαία μείωση στο 1,5 μ.

Το κτίριο συνοδεύεται από προαύλιο χώρο στο μπροστινό μέρος του γηπέδου. Οι εξωτερικοί
τοίχοι  του φέρουν αργολιθοδομή (80 εκ.)  με  επίχρισμα εσωτερικά και  εξωτερικά,  ενώ δεν
υπάρχει θερμομόνωση. Αντίστοιχα θερμομόνωση δεν υπάρχει στο δάπεδο και στην οροφή. Η
πρόσοψη του κτιρίου έχει νοτιοανατολικό προσανατολισμό (ΝΑ) και σκιάζεται μερικώς. Το
κτίριο  είναι  πανταχόθεν  ελεύθερο,  ενώ  σκιάζεται  σχεδόν  ολοκληρωτικά  η  πίσω  όψη  στα
βορειοδυτικά, μερικώς στην πλαϊνή όψη στα ΝΔ, ενώ δεν υπάρχει σκίαση στην ΒΑ πλαϊνή
όψη.



Η ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου κρίνεται  γενικά κακή,  με τα κύρια προβλήματα να
παρουσιάζονται κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο, που είναι και η βασική περίοδος χρήσης



του. Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενεργοβόρου κτιρίου (κυρίως όσον αφορά
την κάλυψη των θερμικών του αναγκών), με ελλιπή θερμομόνωση τόσο στην τοιχοποιία, όσο
και στην οροφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος των εσωτερικών είναι 4,1 μ αυξάνοντας
σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση.

Στις παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζονται οι όψεις του κτιρίου, στο οποίο απευθύνονται οι
εργασίες.

Βορειοανατολική πλαϊνή και βορειοδυτική πίσω όψη

Νοτιοανατολική μπροστά όψη



3. Υφιστάμενη κατάσταση κτιρίου
3.1Κτιριακό     κέλυφος  

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από αργολιθοδομή πάχους 80 εκ. επιχρισμένη και από τις
δύο  όψεις  χωρίς  θερμομονωτική  προστασία  (εξωτερικοί  τοίχοι).  Η  οριζόντια  οροφή  είναι
συμβατικού τύπου δώμα επίσης χωρίς θερμομονωτική προστασία.

3.2Ανοίγματα     -     Σκίαση     ανοιγμάτων  

Το κτίριο έχει ανοίγματα διαφόρων τύπων και μεγεθών ως επί τω πλείστων όμοια μεταξύ τους
(5 όμοια κουφώματα στην πρόσοψη και 2 ίδια κουφώματα στην πίσω όψη), το σύνολο των
οποίων αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο ανοιγόμενο, ανακλινόμενο ή σταθερό - μη ανοιγόμενο.

Ειδικότερα,  τα  ανοίγματα  είναι  σχετικά  παλαιού  τύπου,  χωρίς  θερμοδιακοπή.  Τα  ξύλινα
πλαίσια, συμπληρώνονται με υαλοπίνακα διπλού τύπου, χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

Οι δύο βασικοί τύποι ανοιγμάτων ως προς την θερμομονωτική ικανότητα είναι:

 Ανοίγματα με ξύλινο πλαίσιο και διπλό υαλοπίνακα
 Ξύλινη δίφυλλη πόρτα (1 θύρα της κεντρικής εισόδου στην πρόσοψη του 

κτιρίου) Τα κουφώματα του κτιρίου δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση και 
συνεπώς κρίνονται μη αποδεκτά.

Κάποιο εξωτερικό σύστημα σκίασης δεν συναντάται σε καμία περίπτωση ανοίγματος. Σε όλα
τα παράθυρα βρίσκονται εγκατεστημένες κουρτίνες.

3.3Σύστημα     θέρμανσης -     Εγκαταστάσεις     παραγωγής     ζεστού     νερού     χρήσης     (ΖΝΧ)     -     H/M  

Οι χώροι θερμαίνονται από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Αυτό αποτελείται από 1 λέβητα
πετρελαίου 53 kW, έτους κατασκευής 1991 και εγκατάστασης 1994, 1 καυστήρα (83 - 178
kW),  του  ίδιου  έτους  εγκατάστασης  και  κυκλοφορητή  ισχύος  245  W.  Σημειώνεται  ότι  οι
σωληνώσεις του λεβητοστασίου είναι μονωμένες με κελύφη θερμομονωτικού υλικού.

Το σύστημα κεντρικής θέρμανσης ανάβει είτε χειροκίνητα είτε με χρήση χρονοδιακόπτη από
την διευθύντρια του σχολείου, για το εξάμηνο από 15 Οκτωβρίου έως 15 Απριλίου από τις
7.30 μέχρι τις 15.30.

Το δίκτυο διανομής ζεστού νερού θέρμανσης ξεκινάει από το λεβητοστάσιο και διανέμεται με
στήλες  στα  θερμαντικά  σώματα του κάθε  τυποποιημένου όγκου με  δισωλήνιο  σύστημα. Η
διανομή  του  ζεστού  νερού  θέρμανσης  γίνεται  με  έναν  κυκλοφορητή,  συνεπώς  με  ένα
ανεξάρτητο κύκλωμα.

Επίσης, δεν υπάρχει κανένα σύστημα χρονικής ή ζωνικής ρύθμισης ή σχετισμού της
λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης με τις συνθήκες του εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.



Τα θερμαντικά σώματα που χρησιμοποιούνται  για την θέρμανση του κτιρίου είναι  παλαιού
τύπου και συγκεκριμένα χαλύβδινα με φέτες. Το μέγεθος αυτών διακυμαίνεται και αναλυτικά οι
ποσότητες και οι διαστάσεις των σωμάτων παρουσιάζονται στο αντίστοιχο παράρτημα το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Συστήματα ψύξης, μηχανικού αερισμού και παραγωγής ΖΝΧ δεν υπάρχουν στην υπάρχουσα
κατάσταση.

Η συνολική διείσδυση του αέρα στους θερμαινόμενους χώρους υπολογίστηκε ίση με 280
m3/h.

3.4Ενεργειακές     καταναλώσεις     -     Θερμική     άνεση     -     Εκπομπές     CO  2  

Το κτίριο, όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου, κατά μέσο όρο για μία
περίοδο λειτουργίας τους συστήματος θέρμανσης καταναλώνει περίπου 1600 L ή 16.800 kWh.

Τα στοιχεία βασίστηκαν πάνω σε τιμολόγια που έχουν εκδοθεί, όπου αναγράφεται η ποσότητα
και η τιμή της προμήθειας.

Επίσης  το  κτίριο,  βάσει  τιμολογίων  και  στοιχείων  που  παραχωρήθηκαν  από τον  υπεύθυνο
λειτουργίας  του νηπιαγωγείου,  κατά μέσο όρο για μία περίοδο λειτουργίας  του κτιρίου,  οι
καταναλώσεις  ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχονται  σε 1760 kWh, με μέγιστη τιμή περίπου τις
1760 kWh ανά έτος και ελάχιστη περίπου τις 1666 kWh ανά έτος.

Δεν υπάρχει διαθέσιμος διαχωρισμός της ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά κατηγορία χρήσης, παρά 
μόνο εκτιμήσεις.

Τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν καταναλισκόμενες ηλεκτρικές kWh ανά δίμηνο. 

Σύμφωνα με τους παραπάνω μέσους όρους προκύπτουν:

 Ειδική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος: 11,59 kWhe/m2

 Ειδική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης: 111,42 kWh/m2 (ανά τ.μ.
θερμαινόμενων χώρων)

 Συνολική  Ετήσια  Πραγματική  Ενεργειακή  Κατανάλωση  Καυσίμων:  123,01
kWh (ανά τ.μ. θερμαινόμενων χώρων)

Παρατηρείται μία ιδιαίτερα υψηλή κατανάλωση πετρελαίου για κάλυψη των αναγκών
θέρμανσης, κάτι το οποίο εξηγείται αφενός από την παλαιότητα του συστήματος θέρμανσης
(μειωμένος  βαθμός  απόδοσης  λέβητα,  δικτύου  διανομής  και  σωμάτων  θέρμανσης)  και  την
κακή θωράκιση του κελύφους.

Οι ετήσιες εκπομπές CO2 υπολογίζονται ως εξής:

Ετήσιες     εκπομπές CO  2  

Τύπος καυσίμου Ετήσια πραγματική Ετήσιες εκπομπές CO2



κατανάλωση καυσίμου

Ηλεκτρικό ρεύμα 1.748 kWhe 1.723 kg/έτος

Πετρέλαιο θέρμανσης 16.800 kWh 4.438 kg/έτος

Σύνολο 66.767 kWh 6.161 kg/έτος

Τέλος, τα επίπεδα θερμικής άνεσης διαφέρουν μεταξύ καλοκαιρινής και χειμερινής περιόδου.
Οι εσωτερικές θερμοκρασιακές συνθήκες κατά την διάρκεια του χειμώνα δεν είναι
ικανοποιητικές  κυρίως λόγω της κακής θερμομόνωσης του κτιρίου.  Αποτέλεσμα της κακής
θωράκισης του κτιρίου είναι η παρατεταμένη χρήση του συστήματος θέρμανσης. Το καλοκαίρι
το  κτίριο  είναι  πολύ  ζεστό  και  τα  επίπεδα  θερμικής  άνεσης  θεωρούνται  πολύ μέτρια.  Η
ποιότητα  του  εσωτερικού  αέρα  θεωρείται  ικανοποιητική,  λόγω  των  πολλών  και μεγάλων
ανοιγμάτων.

3.5Εγκαταστάσεις     φωτισμού  

Όλες οι αίθουσες έχουν φωτιστικά που φέρουν 2 γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού, τύπου Τ8,
μήκους  1200  μμ  και  ισχύος  36W,  με  ηλεκτρομαγνητική  διάταξη  έναυσης  (μπαλάστ).  Η
λειτουργία του φωτισμού γίνεται με χειροκίνητους διακόπτες (αφής/σβέσης) σε κάθε αίθουσα.

Στους  βοηθητικούς  χώρους  χρησιμοποιούνται  απλά φωτιστικά  σώματα διαφόρων τύπων με
λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογονιδίων μετάλλου.

Δεν υπάρχει κανένα σύστημα αυτοματισμού έναυσης ή σβέσης για τον τεχνητό φωτισμό των
εσωτερικών χώρων.

Συνοπτικά, για το σύνολο του κτιρίου, η εγκατεστημένη ισχύς για τον φωτισμό παρουσιάζεται
στον  παρακάτω  πίνακα,  ταξινομημένη  ανά  χώρο  και  ανά  είδος  τεχνολογίας  φωτιστικού
σώματος.

Τύπος 
λαμπτήρων

Αριθμός 
φωτιστικών
σωμάτων

Ισχύς
φωτιστικού
σώματος     (W)  

Συνολική     ισχύς  
(W)

2 Μεγάλες
αίθουσες

διδασκαλίας και
απασχόλησης των

παιδιών

φθορισμού 4 2x36 288

Σύνολο: 288

2 μικρότερες 
αίθουσες, κουζίνας

και
συμπληρωματικών

χώρων

φθορισμού 2 2x36 144

Σύνολο: 144

Βοηθητικοί χώροι,
γραφείο δασκάλας

και εισόδου

φθορισμού 2 2x36 144
πυράκτωσης 4 60 240

Σύνολο: 816



Τα γραφεία είναι εφοδιασμένα με τον συνηθισμένο Η/Μ εξοπλισμό γραφείων (Η/Υ, εκτυπωτές,
φωτοτυπικά, fax, κ.λπ.), ενώ υπάρχει και κουζίνα με τις απαιτούμενες ηλεκτρικές συσκευές για
την συντήρηση και το ζέσταμα του φαγητού των μαθητών.

4. Προτεινόμενες Παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις  που προτείνονται  στα πλαίσια της  παρούσας μελέτης  έχουν ως  στόχο την
ενεργειακή αναβάθμιση του εξοπλισμού του κτιρίου, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων,
καθώς και την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ειδικότερα,  στο  κτίριο  του  Νηπιαγωγείου  Ιουλίδας,  Δήμου  Κέας,  ο  Δήμος  σκοπεύει  στην
προμήθεια και τοποθέτηση:

a. αντλίας θερμότητας αέρος - νερού, μεσαίων θερμοκρασιών, θερμαντικής ισχύος 16
kW

b. fan coils ισχύος 2,5kw
c. ενός κυκλοφορητή, τύπου inverter με υψηλή ενεργειακή απόδοση
d. ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο θα έχει την δυνατότητα να

ελέγχει  και  να  ρυθμίζει  όσο  είναι  δυνατόν  τον  τρόπο  και  τον  χρόνο
λειτουργίας  των ηλεκτρολογικών  συστημάτων  και  των  συστημάτων
θέρμανσης που θα βρίσκονται εγκατεστημένα στο κτίριο.

Η παρούσα τεχνική έκθεση παρουσιάζει αναλυτικά τις επεμβάσεις που θα λάβουν μέρος στο
κτίριο  του  νηπιαγωγείου,  καθώς  επίσης  επεξηγεί  και  συμπληρώνει  τις  αναλυτικές  τεχνικές
προδιαγραφές. Περιγράφει και αναλύει τις προβλεπόμενες εκ των τευχών παρεμβάσεις και τα
υλικά κάθε στοιχείου του έργου.

4.1Αντλία     θερμότητας     αέρος     –     νερού     μεσαίων     θερμοκρασιών,     θερμαντικής     ισχύς     16 kW  

Στην  υφιστάμενη  κατάσταση,  το  κτίριο  θερμαίνεται  μέσω  θερμαντικών  σωμάτων  τύπου
καλοριφέρ  τροφοδοτούμενα  από  λέβητα  πετρελαίου.  Προβλέπεται  η  τοποθέτηση  αντλίας
θερμότητας  αέρος  –  νερού μεσαίων θερμοκρασιών η οποία  θα  λειτουργεί  μέσω ενός  νέου
δικτύου, με τερματικές μονάδες fancoils.

Μετά την αποπεράτωση της προμήθειας και των αντίστοιχων εργασιών, το κτίριο θα
θερμαίνεται σχεδόν αποκλειστικά από την αντλία θερμότητας.

Η επιλογή της αντλίας θερμότητας έγινε για τους εξής λόγους:

 δεν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα με καυσαέρια, καθώς έχει μηδενικές εκπομπές ρύπων

 με την ίδια εγκατάσταση δύναται να επιτευχθεί και ψύξη το καλοκαίρι

 η αθόρυβη λειτουργία της

Το βασικότερο πλεονέκτημα της αντλίας θερμότητας είναι το ότι έχει αυξημένο συντελεστή
απόδοσης (COP, δηλ. ο λόγος της αντλούμενης θερμικής ενέργειας προς την απορροφούμενη
ηλεκτρική ενέργεια, ανέρχεται μέχρι 4), το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι καταναλώνοντας 1 kW,
παράγονται έως 4 kW χρηστικής ενέργειας, κάτι το οποίο συνεπάγεται σημαντική
εξοικονόμηση.



Η εγκατάσταση θα γίνει έτσι ώστε να υφίσταται η δυνατότητα, η αντλία θερμότητας που θα
εγκατασταθεί,  να μπορεί  να λειτουργεί  παράλληλα με το υπάρχον εγκατεστημένο σύστημα
θέρμανσης,  το  οποίο  θα  παραμείνει  ως  έχει.  Το  υπάρχον  σύστημα  θέρμανσης  (καυστήρας
πετρελαίου) θα είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας, αλλά θα λειτουργεί σε ειδικές μόνο
περιπτώσεις.  Οι  περιπτώσεις  αυτές  αφορούν  τις  ημέρες  του  χρόνου,  κατά  τις  οποίες  θα
εμφανίζονται ακραία χαμηλές θερμοκρασίες.

Η  αντλία  θερμότητας  είναι  συσκευή  που  θα  έχει  δυνατότητα  εναλλαγής  λειτουργίας  στον
κύκλο ψύξης ενός συστήματος, έτσι ώστε να δίνει άλλοτε ζεστό και άλλοτε κρύο, ανάλογα με
τις κλιματιστικές ανάγκες του χώρου.

Η λειτουργία της αντλίας θερμότητας αέρος - νερού θα βασίζεται σε ψυκτικούς κύκλους και
ειδικά σε αυτό της συμπίεσης των ατμών ενός ψυκτικού ρευστού (φρέον). Κύρια συστατικά
εξαρτήματα της αντλίας θερμότητας θα είναι τα εξής:

 Ένας ηλεκτροκίνητος συμπιεστής.

 Μία τετράοδη βαλβίδα αντιστροφής του ψυκτικού κύκλου.
 Ένας καλά μονωμένος πλακοειδής εναλλάκτης φρέον - νερού, ο οποίος θα

χρησιμεύει για την ανταλλαγή της θερμότητας μεταξύ του ψυκτικού μέσου
και του νερού.

 Μία  μονάδα  εναλλάκτη  με  ηλεκτροκίνητο  ανεμιστήρα  (συμπυκνωτής  -
εξατμιστής), ο οποίος χρησιμεύει για την ανταλλαγή της θερμότητας μεταξύ
του ψυκτικού μέσου και του αέρα του περιβάλλοντος.

Όλα αυτά τα εξαρτήματα μαζί ακόμα με όλα τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσεις, θα είναι
τοποθετημένα μέσα σε  κοινό  μεταλλικό κέλυφος  που εμφανισιακά τουλάχιστον  θα  μοιάζει
πάρα πολύ με το κέλυφος της γνωστής σε όλους εξωτερικής μονάδας ενός απλού κλιματιστικού
μηχανήματος.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με χρήση μηχανημάτων και πιστοποιημένο προσωπικό
του  αναδόχου,  ο  οποίος  θα  φέρει  ευθύνη  για  την  λήψη  όλων  των  απαραίτητων μέτρων
ασφαλείας.

4.2Αντικατάσταση     υφιστάμενων     θερμαντικών     σωμάτων     με         fan     coils  

Στην  υφιστάμενη  κατάσταση,  το  κτίριο  θερμαίνεται  μέσω  θερμαντικών  σωμάτων  παλαιού
τύπου. Προβλέπεται η αντικατάσταση αυτών με fan coils δυναμικότητας 2,5 kw έκαστο. Τα fan
coils μπορούν να αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα σώματα, σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς να
επιβαρύνουν αισθητικά τον  χώρο.  Επίσης  προσφέρουν απόλυτη αυτονομία  και μεγαλύτερη
εξοικονόμηση ενέργειας. Τέλος η αντλία θερμότητας αέρος - νερού που θα εγκατασταθεί για
την θέρμανση του κτιρίου θα λειτουργεί ορθότερα και διακριτά πιο αποδοτικά.

Τα θερμαντικά σώματα θα είναι fan coils τύπου δαπέδου θερμ. χώρου DB/WB: 20οC,
θερμοκρασία εισόδου/εξόδου: 50 οC/45 οC.



Οι τερματικές μονάδες νερού-αέρα θα είναι νέας σχεδίασης για την πλέον αθόρυβη λειτουργία.

Οι μονάδες τοποθετούνται στους κλιματιζόμενους χώρους και επεξεργάζονται τον
κλιματιζόμενο αέρα τροφοδοτούμενες με ψυχρό ή ζεστό νερό, με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:

 Οι μονάδες εφόσον είναι εμφανούς τοποθέτησης φέρουν περίβλημα από
γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή
και εσωτερικά μονωμένη. Το περίβλημα φέρει στόμιο προσαγωγής του αέρα
από ειδικό πλαστικό με αεροδυναμικά πτερύγια. Εκατέρωθεν του στομίου
υπάρχουν ανοιγόμενες  θυρίδες  πρόσβασης  στις  ηλεκτρολογικές  και
υδραυλικές συνδέσεις, οι θυρίδες θα μπορούν να ασφαλιστούν μέσω κοχλία,
για την προστασία των  μονάδων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση,  εφόσον
απαιτείται.

 Οι μονάδες θα φέρουν ακρυλικά φίλτρα κυματοειδούς μορφής για μεγαλύτερη
επιφάνεια συγκράτησης και χαμηλότερη πτώση πίεσης στο στοιχείο. Θα είναι
πλενόμενου τύπου, και για την εύκολη αφαίρεση και τον καθαρισμό τους, θα
εδράζονται σε ειδικό πλαίσιο στήριξης, που θα εξασφαλίζει την απλή
συντήρηση της μονάδας.

 Προαιρετικά  τα  fan  coil  θα  μπορούν  να  εξοπλιστούν  με  φωτοκαταλυτικά
φίλτρα υψηλής απόδοσης για την βελτίωση της ποιότητας αέρα.

 Οι  μονάδες  θα  έχουν  αθόρυβο  ανεμιστήρα  εφαπτομενικής  ροής  (τύπου
tangential) για  τα  μεγέθη  έως  4,5  kW,  και  φυγοκεντρικού  τύπου  για  τα
μεγαλύτερα  μεγέθη, εξασφαλίζοντας έτσι την άνεση των χώρων σε
συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία τους.

 Ο κινητήρα θα είναι απ’ ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του ανεμιστήρα
με ρύθμιση 3 ταχυτήτων. Ο κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα
απαιτείται καμία συντήρηση σε όλη την διάρκεια ζωής του.

 Ο εναλλάκτης νερού-αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους
και πτερύγια αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα.

 Οι  μονάδες  θα  είναι  μονοφασικές  220V/50HZ  και  όλες  οι  ηλεκτρικές
συνδέσεις θα βρίσκονται προστατευμένες στο ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου που
θα μπορεί να βρίσκεται δεξιά ή αριστερά της μονάδας για εύκολη και ασφαλή
εγκατάσταση.

 Τα Fan coil units συνοδεύονται από υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό
χειριστήριο με τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Λειτουργία ON/OFF
- Χειροκίνητη επιλογή 3 ταχυτήτων

- Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων
- Θερμοστάτη χώρου

- Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα-θέρους

- Επιλογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας
- Προστασία έναντι παγώματος

- Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κ.λπ..)



- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης
- Αυτοέλεγχος λειτουργίας



Πίνακας αναλυτικής προμέτρησης, διαστασιολόγησης και προτεινόμενης αντικατάστασης των 
υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων παρουσιάζεται στο Παράρτημα 3.

Εικόνα 4: Υδραυλική εγκατάσταση Νηπιαγωγείου Ιουλίδας

4.3Σύστημα     ενεργειακής     διαχείρισης     (BMS)  

Η σύγκλιση της  τεχνολογίας,  των πληροφοριών  και  της  ανάλυσης  δεδομένων των κτιρίων
διαμορφώνει μία σειρά σημαντικών τάσεων στην διαχείριση της ενέργειας. Με αυτό τον στόχο
προτείνεται η προμήθεια και η εγκατάσταση ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης,  το
οποίο θα έχει την δυνατότητα να ελέγχει και να ρυθμίζει όσο είναι δυνατόν τον τρόπο και τον
χρόνο λειτουργίας των ηλεκτρολογικών συστημάτων και των συστημάτων θέρμανσης που θα
βρίσκονται εγκατεστημένα στο κτίριο.

Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα κόστους για το κτίριο του νηπιαγωγείου σχετίζεται με την
κατανάλωση  της  ηλεκτρικής  ενέργειας  και  της  θερμικής  ενέργειας.  Πόσο  μάλλον  όταν  η
λειτουργία των συστημάτων που σχετίζονται με αυτήν γίνεται με τρόπο μη ελέγξιμο. Αφενός
γίνεται  σπατάλη ενέργειας  και  αφετέρου δεν επιτυγχάνονται  οι  επιθυμητές  συνθήκες  στους
χώρους του κτιρίου.

Σημαντικό στοιχείο, ειδικά για τις καταναλώσεις των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας είναι
το  ότι  τις  ώρες  που  το  κτίριο  βρίσκεται  εκτός  λειτουργίας,  μπορεί  να  υπάρξει  σημαντική
σπατάλη ενέργειας.  Αναλογικά,  το  οικονομικό αντίκτυπο της  σπατάλης αυτής  είναι  αρκετά
μεγαλύτερο του αναμενομένου, καθώς η ετήσια χρέωση που  μπορεί να προκαλέσει ο



εξοπλισμός που μένει σε κατάσταση αναμονής για τις ώρες μη λειτουργίας του κτιρίου, μπορεί
να ανέρθει μέχρι και σε μερικές εκατοντάδες ευρώ ετησίως.

Πέραν  όμως  από  την  οικονομική  διάσταση  του  θέματος,  υπάρχει  και  η  περιβαλλοντική.
Διαχειριζόμενοι ορθά την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των καυσίμων που
καταναλώνονται  για  την  θέρμανση,  ελαττώνουμε  παράλληλα  και  τις  επιπτώσεις  στο
περιβάλλον μέσω της μείωσης της εκπομπής CΟ2.

Η βέλτιστη διαχείριση της κατανάλωσης των ενεργειακών πόρων μπορεί να επιτευχθεί μόνο
εφ’ όσον υπάρχει  πλήρης εικόνα σχετικά με το πού,  πότε,  γιατί  και  σε τι  μεγέθη ακριβώς
υπάρχουν αυτές οι καταναλώσεις.

Για την αντιμετώπιση της απρόσκοπτης χρήσης, κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση του
συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS). Με την παρέμβαση αυτή οι διαχειριστές του
συστήματος θα είναι σε θέση, με την ανάλυση των στοιχείων κατανάλωσης - με δυνατότητα
διαχείρισης  σε  επίπεδο  πρίζας  ή  συσκευής-  να  κατανοούν,  που  ακριβώς  και  πότε,  γίνεται
άσκοπη χρήση ενέργειας, διαμορφώνοντας έτσι πολιτικές εξοικονόμησης, είτε ενημερώνοντας
τους χρήστες, είτε διακόπτοντας τη χρήση εκείνων των συσκευών που λειτουργούν άσκοπα.

Γενικότερα, λειτουργικά το BEMS θα συνδεθεί µε δίκτυο αισθητήρων φωτός για την ρύθμιση
των χρόνων λειτουργίας του τεχνητού φωτισμού και τη σύζευξή του µε το φυσικό, καθώς και
µε το σύστημα θέρμανσης µε αισθητήρες θερμοκρασίας εντός και εκτός του κτιρίου.

Πιο  συγκεκριμένα  προβλέπεται  εσωτερικά  του  κτιρίου  να  τοποθετηθούν  αισθητήρια  σε
κατάλληλη θέση και να συνδεθούν με τα ηλεκτρολογικά κυκλώματα των φωτιστικών, ώστε να
υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας τους. Με τον τρόπο αυτό και ανάλογα με την
ένταση του φυσικού φωτισμού εντός των χώρων του κτιρίου, θα επιτρέπεται η λειτουργία του
τεχνητού φωτισμού στους αντίστοιχους χώρους. Τα φωτοκύτταρα θα συνδεθούν  και  με  το
σύστημα  ενεργειακής  διαχείρισης  (BMS)  για  την  καλύτερη  διαχείριση του  συστήματος
φωτισμού γενικότερα.

Περιληπτικά το σύστημα που θα εγκατασταθεί θα έχει κατ' ελάχιστον την δυνατότητα να:
 καταγράφει τις καταναλώσεις σε επίπεδο, επιμέρους χώρων και μεμονωμένου

εξοπλισμού  με  την  εγκατάσταση  διάφορων  ειδών  αισθητήρων στα  σημεία
όπου απαιτείται μέτρηση

 ελέγχει αισθητήρες ενέργειας για την κεντρική παροχή του κτιρίου και την
αντλία θερμότητας

 καταγράφει τη θερμοκρασία σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου
 απεικονίζει  τη  μείωση  της  κατανάλωσης  με  βάση  τις  πολιτικές  που  θα

εφαρμοστούν από τους διαχειριστές
 ρυθμίζει την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης με αυτόματο έλεγχο, με

βέλτιστη εκκίνηση- παύση.



Εκτιμάται  ότι  με  την εγκατάσταση του Συστήματος  Ενεργειακής Διαχείρισης  επιτυγχάνεται
μείωση κατά 15% της ενέργειας που δαπανάται για την λειτουργία της θέρμανσης και των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην παρούσα κατάσταση.

Οι επιπτώσεις όμως που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας πέραν του ότι
βελτιώνουν τις συνθήκες άνεσης του κτιρίου μας, αποδίδουν και οικονομικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά οφέλη.

Αρχιτεκτονική συστήματος BEMS

Ο βασικός  εξοπλισμός  που προδιαγράφεται  αναλυτικότερα παρακάτω στις  εκ  της  Μελέτης
τεχνικές προδιαγραφές θα εξασφαλίζει:

 Μέγιστη διάρκεια ζωής και υψηλή αξιοπιστία
 Μέγιστη δυνατή απόδοση
 Ελάχιστη οπτική όχληση και ικανοποιητική αισθητική
 Ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων συντήρησης
 Λειτουργία σε ένα μεγάλο εύρος κλιματολογικών συνθηκών (υγρασία έως 

95% και θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40°C).

Κέα, 01/12/2021

Η Συντάξασα 

υπάλληλος Βασιλική 

Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Κέα, 01/12/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
ΠΕ 3 Πολιτικός Μηχανικός



3
VASILIKI PETRI Ψηφιακά 
υπογεγραμμένο από VASILIKI PETRI
Ημερομηνία: 2022.04.12 14:18:00

DIMITRA DEMENEGA Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από DIMITRA DEMENEGA

Ημερομηνία: 2022.04.12
14:28:20 EEST



ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ



Ενδεικτική θέση
Αντλία Θερμότητας
Υψηλών Θερμοκρασιών 16 kW

ΘΕΣΗ: ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Θ. ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΗΜ/ΝΙΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΕΙΟ:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ:

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

DIMITRA Ψηφιακά
Δοχείο Αδρανείας

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

VASILIKI PETRI Ψηφιακά 
υπογεγραμμέ νο 
από VASILIKI PETRI
Ημερομηνία: 
2022.04.12
14:28:53
EEST

DEMENEGA υπογεγραμμέν ο
από  DIMITRA
DEMENEGA
Ημερομηνία: 
2022.04.12
15:09:31 EEST

Λέβητας



ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΘΕΣΗ: ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΗΜ/ΝΙΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΕΙΟ:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ:

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

ΣΥΝΤΑΞΗ

Ψηφιακά 
υπογεγραμμέ 
νο από 
VASILIKI PETRI
Ημερομηνία:

ΘΕΩΡΗΣΗ

DIMITRA Ψηφ
DEMENEG υπογ
A μένο
DIM DEM
Ημε α:

Υφιστάμε
νη

Κλιματισ
τική 
Μονάδα 
9000 
BTU/h

Νέα 
Κλιματισ
τική 
Μονάδα

9000 
BTU/h

Νέα Κλιματιστική 
Μονάδα

9000 BTU/h

Υφιστάμενη

Κλιματιστική Μονάδα 
9000 BTU/h

Υφιστάμενη

Κλιματιστική Μονάδα 
12000 BTU/h

Νέα Κλιματιστική 
Μονάδα

9000 BTU/h

VASILIKI 
PETRI

Νέα Κλιματιστική 
Μονάδα

9000 BTU/h

Νέα Κλιματιστική 
Μονάδα

9000 BTU/h

2022.04.12

14:34:45

ιακά εγραμ 
από ITRA 
ENEGA

ρομηνί

2022.04.12

15:10:54



ΣΧΕΔΙΟ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΗΜ/ΝΙΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΕΙΟ:

21.37

3.76 1.13 5.23 1.13 5.25   1.13 3.74

W.C 
ΠΑΙΔΙΩΝ

1.33 m2

1.0000
0.75

2.20        W.C 
ΠΑΙΔΙΩΝ

1.35 m2

FCU 2.5 kW FCU 2.5 kW
FCU 2.5 kW

1.4000

KOYZINA

14.87 m2

5.9400

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 1

31.72 m2

ΓΡΑΦΕΙΟ
3.0000 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

7.68 m2

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 2

31.72m2

5.9400
5.3400

1.7400

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 3

15.01 m2

2.77007.0400 2.7400  
5.9400 7.04

5.3400

2.5600

ΕΙΣΟΔΟΣ

7.06 m2

4.5400

FCU 2.5 kW
1.45

2.67

1.45

2.67

         0.80  
2.20

FCU 2.5 kW       0.90  
2.20

1.46 1.67

0.36

2.1500

0.32

1.67

1.7
1.67 2.67 2.69

18.3600

0.30

1.67

0.30

1.67
1.67 .153

ΑΠΟΘΗΚΗ

8.11 m2

3.7900

9.6900
1.2000

ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ

ΧΩΡΟΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ MONOBLOCK

ΧΑΜΗΛΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 16 kW
1.1100ΤΟΥΑΛΕΤΑ 

1.56 m2
0.76

1.74

1.11
0

ΤΟΥΑΛΕΤΑ
1.56 m2         0.760

1.74

2.1600

0.70

2.00

FC
U 
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ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΘΕΣΗ: ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ:

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

VASILIKI PETRI

ΣΥΝΤΑΞΗ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από 
VASILIKI PETRI

Ημερομηνία: 2022.04.12

14:35:48 EEST

ΘΕΩΡΗΣΗ

DIMITRA DEMENEGA Ψηφιακά υπογεγραμμένο 
από DIMITRA DEMENEGA

Ημερομηνία: 2022.04.12

15:11:34 EEST



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Είδος, τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά)

Μ.Μ.
(π.χ. τεμ.,

κατ΄
αποκοπή,
μ2, κ.λπ.)

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

1 Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου 
συστήματος ελέγχου κτιρίου (BMS) Παλιό 
Δημαρχείο

κατ'αποκοπή 1 5350,00 5.350,00 1.284,00 6.634,00

2 Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου 
συστήματος ελέγχου κτιρίου (BMS) 
Νηπιαγωγείο

κατ'αποκοπή 1 4950,00 4.950,00 1.188,00 6.138,00

3 Προμήθεια και εγκατάσταση Τερματικών 
σωμάτων fan coil, ελάχιστης ψυκτικής
ισχύος 2,5 kW

τμχ 8 250,00 2.000,00 480,00 2.480,00

4 Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικών 
Κλιματιστικών Μονάδων 2,63 kW (9000
BTU/h)

τμχ 5 300,00 1.500,00 360,00 1.860,00

5 Προμήθεια  και  εγκατάσταση  Κυκλοφορητή
νερού  χαμηλής  πιέσεως  παροχής  από  3,00
έως και 4,5 m3/h, τύπου inverter

τμχ 2 300,00 600,00 144,00 744,00

6 Προμήθεια και εγκατάσταση Δοχείου 
αδράνειας διπλής ενέργειας 500 λίτρων

τμχ 1 1156,00 1.156,00 277,44 1.433,44

7 Προμήθεια και εγκατάσταση Αντλίας 
θερμότητας αέρος - νερού, υψηλών
θερμοκρασιών, 16 kW

κατ'αποκοπή 1 10000,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00

8 Προμήθεια και εγκατάσταση Αντλίας 
θερμότητας αέρος - νερού, μεσαίων
θερμοκρασιών, 16 kW

κατ'αποκοπή 1 10000,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00

9 Προμήθεια και εγκατάσταση Ελεγκτή 
Αλληλουχίας (Λέβητας-Αντλίες
Θερμότητας)

τμχ 1 710,00 710,00 170,40 880,40

ΣΥΝΟΛΟ 36.266,00 8.703,84 44.969,84



Κέα, 01/12/2021

Η Συντάξασα υπάλληλος

Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής
Η/Υ

VASILIKI PETRI Ψηφιακά 
υπογεγραμμένο από VASILIKI PETRI
Ημερομηνία: 2022.04.12 14:19:16 EEST

Κέα, 01/12/2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη του

Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
ΠΕ 3 Πολιτικός Μηχανικός

DIMITRA DEMENEGA Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από DIMITRA DEMENEGA

Ημερομηνία: 2022.04.12
14:44:33 EEST
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

ΕΝΤΥΠΟ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ     ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Του φυσικού ή νομικού προσώπου,
……………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………… με ΑΦΜ ………………………….., ΔΟΥ

……………………………., με έδρα
………………………………..……….Οδός …….………………………………..............αριθμός Τ.Κ.
……………….. Τηλ. ………………………. Email …………………….
αφού έλαβα γνώση της ……../……. διακήρυξης προμήθειας για την ενεργειακή
αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων Δήμου Κέας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των
λοιπών τευχών δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού,
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη
όλους  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  αναλαμβάνω  την  υλοποίηση  της σύμφωνα με  τις
παρακάτω τιμές:

Ομάδες Εργασιών

Προϋπολογιζόμενη
τιμή

πλέον ΦΠΑ

Προσφερόμενη έκπτωση σε 
ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – 
ΝΕΡΟΥ,
16KW
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BMS

ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

……………….………… (Ημερομηνία)
Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα – Ιδιότητα)

           Κέα, 01/12/2021

Η Συντάξασα υπάλληλος     

Βασιλική Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Κέα, 01/12/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
ΠΕ 3 Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

ΕΝΤΥΠΟ     ΤΕΧΝΙΚΗΣ     ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Του φυσικού ή
νομικού προσώπου, ……………………….

………………………………………………………………………………………………
…………………       με       ΑΦΜ       …………………………..,       ΔΟΥ
…………………………….,      με έδρα ………………………………..
………. Οδός …….
………………………………..
αριθμός ……………Τ.Κ. ……………….. Τηλ. ………………………. Email …………………….
αφού έλαβα γνώση της ……../……. διακήρυξης προμήθειας για την ενεργειακή
αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων Δήμου Κέας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των
λοιπών  τευχών  δημοπράτησης,  καθώς  και  των  συνθηκών  εκτέλεσης  του  έργου  αυτού,
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη
όλους τους όρους της διακήρυξης και αναλαμβάνω την υλοποίηση της σύμφωνα τα κάτωθι
τεχνικές προδιαγραφές:

Εξοπλισμός Παλαιό Δημαρχείο
Ιουλίδας

Νηπιαγωγείο Ιουλίδας

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΑΝΤΛΙΑ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΥΨΗΛΩΝ / 
ΜΕΣΑΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
Θερμαντική ισχύς ≥16kW
CE
Αερόψυκτο σύστημα με 
οικολογικό ψυκτικό 
υγρό
τύπου R32
Δυνατότητα παραγωγής
ψυχρού υγρού
Ικανοποίηση
προδιαγραφών 
EUROVENT
2ετής Εγγύηση
<60dB
Αντιπαγωτική προστασία
έως -20ΟC
Δυνατότητα
απομακρυσμένης 



σύνδεσης και διαχείρισης 
σύμφωνα
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με τις τεχνικές
προδιαγραφές
Εγκατάσταση
Μικροϋλικά σύμφωνα με
τεχνικές προδιαγραφές
Δοκιμές
BMS
CE
2ετής Εγγύηση
Σύνδεση με δίκτυο ethernet
Άνοιγμα/ κλείσιμο μονάδας
Όριο ζήτησης.
Ένδειξη συναγερμού
Αναλυτής ενέργειας
Μετρητές - αναλυτές
ενέργειας σύμφωνα με
Τεχνικές Προδιαγραφές
Στεγανότητα & εύρος
θερμοκρασιών σύμφωνα 
με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Δυνατότητα
παραμετροποίησης
θερμοκρασίας & 
δημιουργίας
χρονοπρογραμμάτων
κατανάλωσης
ενέργειας σύμφωνα  με
τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά
Δυνατότητα εισαγωγής 
- ανάλυσης πολλαπλών 
λογαριασμών και
κατηγοριοποίησης
καταναλώσεων σύμφωνα
με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά
Διαδικτυακή  (cloud-
based) πλατφόρμα
καταγραφής
και παρακολούθησης
κατανάλωσης
ενέργειας σύμφωνα  με
τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά
Εκπαίδευση στελεχών
Δήμου
Παραχώρηση 
κωδικών πρόσβασης 
στην
πλατφόρμα
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Ελεγκτές σύμφωνα με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά
Fan Coils
CE
ISO 9001
Κατασκευή, απόδοση &
στάθμη θορύβου κατά τα
διεθνή πρότυπα
Ικανοποίηση
προδιαγραφών 
EUROVENT
2ετής Εγγύηση
Λοιπά τεχνικά
χαρακτηριστικά 
σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές
Κυκλοφορητής
CE
Inverter
Παροχή από 3,00 έως &
4,50 m3/h
Δοχείο αδράνειας
CE
DIN 4753 και ΕΝ 12897
Διπλής ενέργειας
Χωρητικότητα 500 λίτρων
Υδραυλικές συνδέσεις
σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές
Μόνωση κ.λπ. τεχνικά 
χαρακτηριστικά 
σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές
Ελεγκτής αλληλουχίας
CE
Ικανότητα ελέγχου 3 
ή/και περισσοτέρων 
λεβήτων,
αντλιών θερμότητας
Δυνατότητα ελέγχου
πολυβάθμιων ή 
αναλογικών καυστήρων
Δυνατότητα ελέγχου
θερμοκρασίας του
συλλέκτη προσαγωγής
πρωτεύοντος συστήματος
Χωρίς ανάγκη εργαλείων
προγραμματισμού
Σύνδεση με το κεντρικό
σύστημα διαχείρισης (BMS)
Κλιματιστικές μονάδες
CE
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Ικανοποίηση
προδιαγραφών 
EUROVENT
Ενεργειακή κλάση
Α++/A+++
Inverter
Ισχύς σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές
Εγκατάσταση & μικροϋλικά

                                                                     ……………….…………                 
                                                                                                                                                                         (Ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα – Ιδιότητα)

Κέα, 01/12/2021

Η Συντάξασα υπάλληλος 

Βασιλική Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Κέα, 01/12/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
ΠΕ 3 Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Τεχνικές Προδιαγραφές υπό Προμήθεια Ειδών
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Φάσεις     μετατροπής     και     εγκατάστασης  

Δημαρχείο

1. Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και σύνδεση της με το Δοχείο Αδρανείας.
2. Τοποθέτηση δοχείου αδράνειας 500 λίτρων εντός του λεβητοστάσιου.
3. Τοποθέτηση φίλτρων νερού στο δίκτυο του υφιστάμενου κυκλώματος.
4. Μετατροπή υφιστάμενων σωληνώσεων και σύνδεση τους με το δοχείο 

αδρανείας, την αντλία θερμότητας και τον υφιστάμενο λέβητα.
5. Αντισκωριακή βαφή των υφιστάμενων σωληνώσεων και θερμική μόνωση αυτών.
6. Σύνδεση δοχείου αδρανείας με υφιστάμενο λέβητα και την αντλία 

θερμότητας, οι βαλβίδες και οι ενώσεις συμπεριλαμβάνονται.
7. Τοποθέτηση κυκλοφορητών πρωτεύοντος κυκλώματος και σύνδεση με 

δοχείο αδράνειας.
8. Τοποθέτηση κυκλοφορητών πρωτεύοντος κυκλώματος.
9. Αντικατάσταση κυκλοφορητών δευτερεύοντος κυκλώματος.
10. Εγκατάσταση αυτοματισμού ενεργοποίησης συστήματος αντλίας θερμότητας.
11. Εγκατάσταση συστήματος BMS με λειτουργία απομακρυσμένης διαχείρισης .
12. Εγκατάσταση εξωτερικού ανοδίου.

Νηπιαγωγείο

1. Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

2. Τοποθέτηση φίλτρων νερού στο δίκτυο του υφιστάμενου κυκλώματος.

3. Μετατροπή υφιστάμενων σωληνώσεων και σύνδεση τους με την αντλία θερμότητας.

4. Αντισκωριακή βαφή των υφιστάμενων σωληνώσεων και θερμική μόνωση αυτών.

5. Εγκατάσταση αυτοματισμού ενεργοποίησης συστήματος αντλίας θερμότητας

6. Τοποθέτηση κυκλοφορητών πρωτεύοντος κυκλώματος.

7. Εγκατάσταση συστήματος BMS με λειτουργία απομακρυσμένης διαχείρισης .

8. Εγκατάσταση εξωτερικού ανοδίου.

Ή προμήθεια περιλαμβάνει ην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού 
και συμπεριλαμβάνει όλα τα μικρούλικά ή αυτοματισμούς.

Α.1         Αντλία         θερμότητας         αέρος         -         νερού,         υψηλών         θερμοκρασιών,         ελάχιστης         θερμαντικής   
ισχύος     16         kW  

Προμήθεια, προσκόμιση  επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρους εγκατάστασης και
σύνδεσης αντλίας θερμότητας αέρος - νερού, θερμαντικής ισχύος τουλάχιστον 16 kW.

Προμήθεια συγκροτήματος παραγωγής θερμού - ψυχρού νερού, ηλεκτροκίνητου,
εμβολοφόρου, πλήρες σε ενιαία βάση με αντικραδασμικά στηρίγματα, με συμπυκνωτή τύπου
scroll, ηλεκτρικές αντιστάσεις, βαρομετρικό διάφραγμα απόρριψης αέρα, γενικό διακόπτη,
δύο ανεμιστήρες επιστροφής αέρος, soft starter, αντιπαγετική προστασία τουλάχιστον μέχρι
τους -20 οC, ψύκτη νερού, σωληνώσεις και ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και αυτοματισμών με
όλα  τα  απαραίτητα  όργανα  αυτοματισμού  και  ασφαλιστικών  διατάξεων, τον αυτόματο
εκκινητή κλπ. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς
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τα δίκτυα νερού, μέσω αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων και ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Το σύστημα θα είναι  αερόψυκτο,  με  βελτιωμένο βαθμό απόδοσης  σε  πλήρες  και  μερικό
φορτίο και θα λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό ρευστό, ενδεικτικά R-410A.

Η αντλία θερμότητας θα προβλέπεται για λειτουργία αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή
θερμοκρασία.

Τα προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας  θερμότητας  αέρος -  νερού είναι  τα
εξής:

Το σύστημα θα είναι τύπου monoblock ή και split, χαμηλού θορύβου <60dB, ενδεικτικά. Σε
αυτού του είδους την αντλία θερμότητας όλα τα επιμέρους συστήματα (συμπιεστής,
εναλλάκτης θερμότητας, ανεμιστήρες κ.α.) είναι τοποθετημένα σε ένα μηχάνημα. Θα φέρει
δύο αεραγωγούς επιστροφής του αέρα, οι οποίοι προμηθεύονται και τοποθετούνται
καταλλήλως. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαχειριστεί κατάλληλα τον χώρο που θα
υποδειχθεί και να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και ορθή
εγκατάσταση του συστήματος.

Επίσης  κατ΄  ελάχιστον θα  συμπεριλαμβάνεται  η  αντιπαγωτική  προστασία  έως  -20  oC,  οι
αντιστάσεις αποπαγοποίησης στοιχείου, πλευρικά προστατευτικά πάνελ, οι βάνες αποκοπής
συμπιεστή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό και μικροϋλικό απαιτηθεί για την πλήρη και
ορθή λειτουργία του συστήματος.

Επίσης προτείνεται να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης του συστήματος, μέσω
απομακρυσμένου υπολογιστή και διαμέσου internet.

Κατ' ελάχιστον θα δίνονται οι παρακάτω λειτουργίες απομακρυσμένης διαχείρισης:

 Άνοιγμα/ κλείσιμο μονάδας

 Όριο ζήτησης. Δυνατότητα κλεισίματος μονάδας σε περίπτωση που
επιτυγχάνεται το μέγιστο όριο θερμικής παραγωγής

 Ένδειξη συναγερμού.  Το σύστημα αυτό θα  λειτουργεί  χωρίς  τάσης  και  θα
δηλώνει την  ύπαρξη  σημαντικού  προβλήματος  που  οδήγησε  στο  κλείσιμο
ενός ή αριθμού ψυκτικών κυκλωμάτων.

Ο τρόπος τοποθέτησης και  λειτουργίας του συστήματος  θα γίνει  έπειτα από επιλογή του
αναδόχου,  πάντα  με  την  σύμφωνη γνώμη της  Υπηρεσίας.  Σε  περίπτωση που απαιτηθούν
εργασίες (π.χ. οπές στον τοίχο του λεβητοστασίου, διατομές και μήκος πιθανής τοποθέτησης
αεραγωγών), η αποπεράτωση αυτών θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, πάντοτε με
στόχο την βέλτιστη και ορθή λειτουργία του συστήματος, ανάλογα των αυστηρών
προδιαγραφών  παροχής  νωπού  αέρα,  επιστροφής  αέρα  και  αερισμού  που  προβλέπει  ο
κατασκευαστής του συγκροτήματος. Κατά αυτή την περίπτωση ο κατασκευαστής -
προμηθευτής έπειτα της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης θα πρέπει να εγγυάται την ορθή
λειτουργία του μηχανήματος και να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Οι
πιθανές εργασίες που θα απαιτηθούν (καθαιρέσεις, οπές κλπ) δεν θα επιβαρύνουν σε
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καμία περίπτωση τον Δήμο και θα ολοκληρωθούν αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. Ο τρόπος
σύνδεσης  και  τροφοδοσίας  του συστήματος  (σύνδεση με  το εξωτερικό περιβάλλον)  είναι
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εγγυάται η ορθή λειτουργία του συστήματος.

Το συγκρότημα θα εγκριθεί ως προς τις προδιαγραφές από την Υπηρεσία, με την προσκόμιση
αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών εγκατάστασης στον χώρο της μελέτης, πριν
την παραγγελία. Μετά την εγκατάσταση τίθεται σε λειτουργία και δοκιμάζεται προκειμένου
να γίνουν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Ο         ανάδοχος         είναι         υποχρεωμένος         να   ανταπεξέρχεται
για  δοκιμές  λειτουργίας  ανά  πάσα  στιγμή  μέχρι  την  πλήρη  λειτουργία  του συστήματος
θέρμανσης     του         κτιρίου.  

Το συγκρότημα οφείλει να φέρει σήμα πιστοποίησης CE, τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής
λειτουργίας και βεβαιώσεις ύπαρξης ανταλλακτικών και συντηρητών.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη
εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο, το δοχείο αδρανείας, καθώς και τα υλικά για την
λειτουργία  του  συνόλου  του  συστήματος.  Τα  παρελκόμενα,  τα  υλικά  και  τα  μικροϋλικά
συνδέσεως που θα απαιτηθούν συνοψίζονται παρακάτω:

 Αυτόματος πλήρωσης SYR με μανόμετρο, 2 τεμ.,

 51 CE 1/2'' κοκ. σφαιρικός κρουνός, 2 τεμ.,

 51 CE 2'' κοκ. σφαιρικός κρουνός, 9 τεμ.,

 βαλβίδα αντεπιστροφής 2'', 2 τεμ.,

 φίλτρο νερού 2'', 3 τεμ.,

 διακόπτης ροής για σωλήνα 2'', 1 τεμ.,

 θερμόμετρο κάθετο, 1 τεμ.,

 μανόμετρο 4 bar, 4 τεμ.,

 αυτόματο δικτύου 1/2 '', 1 τεμ.,
 φίλτρο νερού 3/4'', 1 τεμ.,

 δοχείο διαστολής, 1 τεμ.,
 ελαστική αντικραδασμική βάση, 6 τ.μ.,

 άλλα υλικά και μικροϋλικά.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το σύστημα έχοντας πραγματοποιήσει όλες τις
απαραίτητες δοκιμές ορθής λειτουργίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και μικροϋλικά πλήρους τοποθέτησης του
συστήματος, μαζί με τα παρελκόμενα του δικτύου τα οποία αναφέρονται στην τεχνική έκθεση
και κρίνονται  απαραίτητα για  την ορθή λειτουργία  του συστήματος θέρμανσης
(συμπεριλαμβανομένου του δικτύου σωληνώσεων)
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Α.2         Αντλία         θερμότητας         αέρος         -         νερού,         μεσαίων         θερμοκρασιών,         ελάχιστης         θερμαντικής   
ισχύος     16 kW  

Προμήθεια, προσκόμιση  επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρους εγκατάστασης και
σύνδεσης αντλίας θερμότητας αέρος - νερού, θερμαντικής ισχύος τουλάχιστον 16 kW.

Προμήθεια συγκροτήματος παραγωγής θερμού - ψυχρού νερού, ηλεκτροκίνητου,
εμβολοφόρου, πλήρες σε ενιαία βάση με αντικραδασμικά στηρίγματα, με συμπυκνωτή τύπου
scroll, ηλεκτρικές αντιστάσεις, βαρομετρικό διάφραγμα απόρριψης αέρα, γενικό διακόπτη,
δύο ανεμιστήρες επιστροφής αέρος, soft starter, αντιπαγετική προστασία τουλάχιστον μέχρι
τους -20 οC, ψύκτη νερού, σωληνώσεις και ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και αυτοματισμών με
όλα  τα  απαραίτητα  όργανα  αυτοματισμού  και  ασφαλιστικών  διατάξεων, τον  αυτόματο
εκκινητή κλπ. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα νερού,
μέσω αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων και ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.

Το σύστημα θα είναι  αερόψυκτο,  με  βελτιωμένο βαθμό απόδοσης  σε  πλήρες  και  μερικό
φορτίο και θα λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό ρευστό, ενδεικτικά R32.

Η αντλία θερμότητας θα προβλέπεται για λειτουργία αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή
θερμοκρασία.

Τα προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας  θερμότητας  αέρος -  νερού είναι  τα
εξής:

Το σύστημα θα είναι τύπου monoblock ή και split, χαμηλού θορύβου <60dB, ενδεικτικά. Σε
αυτού του είδους την αντλία θερμότητας όλα τα επιμέρους συστήματα (συμπιεστής,
εναλλάκτης θερμότητας, ανεμιστήρες κ.α.) είναι τοποθετημένα σε ένα μηχάνημα. Θα φέρει
δύο αεραγωγούς επιστροφής του αέρα, οι οποίοι προμηθεύονται και τοποθετούνται
καταλλήλως. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαχειριστεί κατάλληλα τον χώρο που θα
υποδειχθεί και να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και ορθή
εγκατάσταση του συστήματος.

Επίσης  κατ΄  ελάχιστον θα  συμπεριλαμβάνεται  η  αντιπαγωτική  προστασία  έως  -20  oC,  οι
αντιστάσεις αποπαγοποίησης στοιχείου, πλευρικά προστατευτικά πάνελ, οι βάνες αποκοπής
συμπιεστή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό και μικροϋλικό απαιτηθεί για την πλήρη και
ορθή λειτουργία του συστήματος.

Επίσης προτείνεται να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης του συστήματος, μέσω
απομακρυσμένου υπολογιστή και διαμέσου internet.

Κατ' ελάχιστον θα δίνονται οι παρακάτω λειτουργίες απομακρυσμένης διαχείρισης:

 Άνοιγμα/ κλείσιμο μονάδας
 Όριο ζήτησης. Δυνατότητα κλεισίματος μονάδας σε περίπτωση που 

επιτυγχάνεται το μέγιστο όριο θερμικής παραγωγής
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 Ένδειξη συναγερμού.  Το σύστημα αυτό θα  λειτουργεί  χωρίς  τάσης  και  θα
δηλώνει την  ύπαρξη  σημαντικού  προβλήματος  που  οδήγησε  στο  κλείσιμο
ενός ή αριθμού ψυκτικών κυκλωμάτων.

Ο τρόπος τοποθέτησης και  λειτουργίας του συστήματος  θα γίνει  έπειτα από επιλογή του
αναδόχου,  πάντα  με  την  σύμφωνη γνώμη της  Υπηρεσίας.  Σε  περίπτωση που απαιτηθούν
εργασίες (π.χ. οπές στον τοίχο του λεβητοστασίου, διατομές και μήκος πιθανής τοποθέτησης
αεραγωγών), η αποπεράτωση αυτών θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, πάντοτε με
στόχο την βέλτιστη και ορθή λειτουργία του συστήματος, ανάλογα των αυστηρών
προδιαγραφών  παροχής  νωπού  αέρα,  επιστροφής  αέρα  και  αερισμού  που  προβλέπει  ο
κατασκευαστής του συγκροτήματος. Κατά αυτή την περίπτωση ο κατασκευαστής -
προμηθευτής έπειτα της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης θα πρέπει να εγγυάται την ορθή
λειτουργία του μηχανήματος και να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Οι
πιθανές εργασίες που θα απαιτηθούν (καθαιρέσεις, οπές κλπ) δεν θα επιβαρύνουν σε καμία
περίπτωση  τον  Δήμο  και  θα  ολοκληρωθούν  αποκλειστικά  από  τον  Ανάδοχο.  Ο  τρόπος
σύνδεσης  και  τροφοδοσίας  του συστήματος  (σύνδεση με  το εξωτερικό περιβάλλον)  είναι
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εγγυάται η ορθή λειτουργία του συστήματος.

Το συγκρότημα θα εγκριθεί ως προς τις προδιαγραφές από την Υπηρεσία, με την προσκόμιση
αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών εγκατάστασης στον χώρο της μελέτης, πριν
την παραγγελία. Μετά την εγκατάσταση τίθεται σε λειτουργία και δοκιμάζεται προκειμένου
να γίνουν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Ο         ανάδοχος         είναι         υποχρεωμένος         να   ανταπεξέρχεται
για  δοκιμές  λειτουργίας  ανά  πάσα  στιγμή  μέχρι  την  πλήρη  λειτουργία  του συστήματος
θέρμανσης     του         κτιρίου.  

Το συγκρότημα οφείλει να φέρει σήμα πιστοποίησης CE, τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής
λειτουργίας και βεβαιώσεις ύπαρξης ανταλλακτικών και συντηρητών.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη
εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο, καθώς και τα υλικά για την λειτουργία του συνόλου
του συστήματος. Τα παρελκόμενα, τα υλικά και τα μικροϋλικά συνδέσεως που θα απαιτηθούν
συνοψίζονται παρακάτω:

 Αυτόματος πλήρωσης SYR με μανόμετρο, 2 τεμ.,

 51 CE 1/2'' κοκ. σφαιρικός κρουνός, 2 τεμ.,
 51 CE 2'' κοκ. σφαιρικός κρουνός, 9 τεμ.,

 βαλβίδα αντεπιστροφής 2'', 2 τεμ.,
 φίλτρο νερού 2'', 3 τεμ.,

 διακόπτης ροής για σωλήνα 2'', 1 τεμ.,

 θερμόμετρο κάθετο, 1 τεμ.,

 μανόμετρο 4 bar, 4 τεμ.,

 αυτόματο δικτύου 1/2 '', 1 τεμ.,

 φίλτρο νερού 3/4'', 1 τεμ.,

 δοχείο διαστολής, 1 τεμ.,

 ελαστική αντικραδασμική βάση, 6 τ.μ.,

 άλλα υλικά και μικροϋλικά.
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Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το σύστημα έχοντας πραγματοποιήσει όλες τις
απαραίτητες δοκιμές ορθής λειτουργίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και μικροϋλικά πλήρους τοποθέτησης του
συστήματος,  μαζί  με  τα  παρελκόμενα  του δικτύου  τα  οποία  αναφέρονται  στην τεχνική
έκθεση  και κρίνονται  απαραίτητα για  την ορθή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης
(συμπεριλαμβανομένου του δικτύου σωληνώσεων και fan coil (Νηπιαγωγείο)).

Α.3     Προμήθεια     και     εγκατάσταση     αυτόματου     συστήματος     ελέγχου     κτιρίου     (BMS)  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση, μεταφορά στον τόπου του έργου, οι
δοκιμές, οι καλωδιώσεις και τα υλικά όδευσης τους, η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο του
κτιρίου,  τυχόν  οικοδομικές  εργασίες  που  θα  απαιτηθούν  και  η  παράδοση  σε  πλήρη  και
κανονική λειτουργία. Επίσης συμπεριλαμβάνεται ο προγραμματισμός του συστήματος και η
σύνδεση του υφιστάμενου και νέου Η/Μ εξοπλισμού του κτιρίου.

Το ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από:

 Αναλυτές  ενέργειας  για  την  συνολική  κατανάλωση  του  κτιρίου,  του
συστήματος ψύξης/  θέρμανσης,  καθώς και  του  συστήματος παραγωγής
ενέργειας.

 διαδικτυακή (cloud-based) πλατφόρμα καταγραφής και παρακολούθησης
κατανάλωσης  ενέργειας,  μέσω  της  οποίας  θα  είναι  προσβάσιμες  όλες  οι
μετρήσεις των μετρητών-αναλυτών, αισθητήρων και άλλων συστημάτων
καταγραφής Τα τεχνικά χαρακτηριστικά δίνονται στον πίνακα τεχνικών
χαρακτηριστικών παρακάτω.

 Οι  μετρητές-αναλυτές  ενέργειας  θα  εγκατασταθούν  και  θα  συνδεθούν  στο
δίκτυο δεδομένων  του  Δήμου  και  θα  επικοινωνούν  με  την  πλατφόρμα
καταγραφής και παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας, αποστέλλοντας σ’
αυτήν τις μετρήσεις τους.

Επιπλέον ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει και να διασυνδέσει με την
πλατφόρμα  αισθητήρες  θερμοκρασίας  για  κάθε  επίπεδο  του  κτιρίου  (τουλάχιστον  2  ανά
επίπεδο).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει μια λύση «με το κλειδί στο χέρι», δηλαδή θα πρέπει να
παραδώσει  μια  πλήρως  λειτουργική  και  εγκατεστημένη  λύση,  προβαίνοντας  σε  όλες  τις
προμήθειες και τις εργασίες που κρίνονται αναγκαίες. Έτσι είναι υπεύθυνος (κατ’ ελάχιστον)
για τα εξής:

1. Προμήθεια, φυσική εγκατάσταση, διασύνδεση με το δίκτυο δεδομένων του 
Δήμου και παραμετροποίηση του εξοπλισμού (μετρητών ενέργειας, 
αισθητήρων θερμοκρασίας και παρελκόμενων).

2. Παραμετροποίηση της πλατφόρμας καταγραφής και παρακολούθησης, ώστε 
να καταγράφονται μετρήσεις από το νέο εξοπλισμό, αλλά και από τυχόν 
υφιστάμενους environmental sensors.

3. Παραμετροποίηση της πλατφόρμας καταγραφής και παρακολούθησης, ώστε 
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να παράγονται αυτοματοποιημένες αναφορές (reports) σε μηνιαία και 
ετήσια βάση, δυναμικά dashboards για ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία/ετήσια 
παρακολούθηση και να δημιουργούνται alarms σε περιπτώσεις προβλημάτων 
(δηλαδή όταν κάποιες τιμές ή σύνθετες καταστάσεις βρεθούν εκτός των ορίων
που θα οριστούν). Οι λεπτομέρειες των αναφορών και των alarms θα 
καθοριστούν σε συνεννόηση με τους αρμόδιους του Δήμου.

4. Η εκπαίδευση στελεχών του Δήμου, ώστε αυτά να είναι σε θέση να 
παρακολουθούν την ομαλή λειτουργία των υποδομών, να δημιουργούν 
χρήστες και ρόλους χρηστών, να εντοπίζουν προβλήματα, να δημιουργούν 
αναφορές και να ρυθμίζουν alarms, χωρίς την περαιτέρω συνδρομή του 
αναδόχου.

Σύμφωνα  με  τα  ζητούμενα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  μετρητών  -  αναλυτών  ενέργειας
τριφασικών συνδέσεων, θα πρέπει να προμηθεύονται 4 συσκευές, με δυνατότητα
εγκατάστασης σε DIN rail. Θα πρέπει το σύστημα σύνδεσης με κύκλωμα ρεύματος 3 φάσεων
να γίνεται με 4 αγωγούς κι επίσης να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το κύκλωμα ρεύματος
χωρίς να χρειάζεται αποσύνδεση των αγωγών. Οι μετρητές - αναλυτές ενέργειας θα πρέπει να
συμμορφώνονται  με τα πρότυπα μέτρησης  ενέργειας EN  62053-21, EN62053-23  και
EN50470-3. Η κλάση ακρίβειας για την μετρούμενη ένταση και τάση του ρεύματος θα είναι
της τάξης ±0.5% RDG.

Τα απαιτούμενα μεγέθη θα καταγράφονται ως εξής:

 Συνολική κατανάλωση ενεργούς ισχύος - kWh

 Συνολική κατανάλωση αέργου ισχύος και ενέργειας - kvar και kVARH

 Συνολική ισχύς - W

 Ισχύς - W, ανά φάση

 Διαφορά δυναμικού (τάση) - V, ανά φάση

 Ένταση ρεύματος - Α, ανά φάση

 Συνολικός συντελεστής ισχύος - PF

 Συντελεστής ισχύος - PF, ανά φάση

 Συχνότητα λειτουργίας -Hz
 Total Harmonic Distortion (THD) τάσης και 

έντασης Επίσης η περίοδος δειγματοληψίας θα γίνεται 

≤0,5 δευτ.

Τέλος, η στεγανότητα (εμπρόσθια) θα είναι κατηγορίας IP40, το εύρος θερμοκρασιών
λειτουργίας θα είναι από τουλάχιστον -20οC έως 55 οC και θα έχει σήμανση CE.

Για την δημιουργία της εκτιμώμενης ενέργειας βάσης, η πλατφόρμα καταγραφής και
παρακολούθησης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης λήψης δεδομένων από
το κοντινότερο μετεωρολογικό σταθμό σε σχέση με την κάθε εγκατάσταση.

Θα  πρέπει  να  υπάρχει  δυνατότητα  εισαγωγής  και  παραμετροποίησης  της  θερμοκρασίας
βάσης για τον υπολογισμό των βαθμοημερών. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει δυνατότητα να
τροποποιεί τη θερμοκρασία βάσης και να επαναϋπολογίζεται αντίστοιχα η εκτιμώμενη
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ενέργεια βάσης.

Καθώς  και  την  δυνατότητα  δημιουργίας  χρονοπρογραμμάτων  για  τον  προσδιορισμό  της
κατανάλωσης ενέργειας εντός και εκτός ωρών και ημερών εργασίας.
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Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής και ανάλυσης πολλαπλών
λογαριασμών καταναλώσεων. Με αυτοματοποιημένη διαδικασία, οι συνολικές καταναλώσεις
κάθε εγκατάστασης του Δήμου θα καταχωρούνται και θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το
είδος της εγκατάστασης (δημοτική υπηρεσία, ΦΟΠ, κλπ).

Επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παραχωρήσει με την
προσφορά  του  κωδικούς  πρόσβασης  στην  προσφερόμενη  πλατφόρμα  ώστε  η  Επιτροπή
Αξιολόγησης να ελέγξει τα απαιτούμενα από το παρόν τεύχος τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας καταγραφής και παρακολούθησης κατανάλωσης
ενέργειας, θα είναι τα εξής:

Η πλατφόρμα θα στεγάζεται και θα λειτουργεί στο cloud υπό την 
ευθύνη
του αναδόχου.

ΝΑΙ

Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη μέσω web interface πλήρως 
συμβατό
τουλάχιστον με Chrome και Firefox, με χρήση πρωτοκόλλου HTTPS

ΝΑΙ

Θα υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας για την πρόσβαση στο 
web
interface

ΝΑΙ

Διαφοροποιημένα ως προς τα δικαιώματα επίπεδα
χρηστών/διαχειριστών (π.χ. με δυνατότητα α) μόνο για προβολή
μετρήσεων και στατιστικών συγκεκριμένου κτιρίου, β) μόνο για
προβολή όλων των μετρήσεων, στατιστικών, αποτελεσμάτων
αναφορών και
alarms και γ) για δημιουργία αναφορών και παραμετροποίηση
alarms)

≥3

Δυνατότητα ορισμού πλήθους χρηστών και διαχειριστών ≥5
Δυνατότητα παρουσίασης των αναλυτών, αισθητήρων και 
συστημάτων και των μετρήσεών τους σε

 χωροταξική δενδρική δομή: site (campus) / κτίρια / χώροι
 ελεύθερη δομή βάσει ομαδοποίησης από το διαχειριστή ή

το χρήστη

ΝΑΙ

Δυνατότητα ομαδοποίησης των μετρητών κατά βούληση ΝΑΙ
Δυνατότητα ορισμού εργάσιμων και μη εργάσιμων ωρών για τον 
προσδιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας εντός και εκτός ωρών
εργασίας και την αντίστοιχη απεικόνιση σε αναφορές

ΝΑΙ

Δυνατότητα δημιουργίας απεικονίσεων και εποπτική συγκριτική 
ανάλυση δεδομένων

1.διαφορετικών χρονικών περιόδων ή/και
2.διαφορετικών χρήσεων (π.χ. κατανάλωση κτιρίου σε σχέση 

με κατανάλωση κλιματισμού) ή/και
3.Διαφόρων μεγεθών ή/και
4.διαφόρων κτιρίων
5.κλπ

με εύκολο και φιλικό προς το χρήστη τρόπο.

ΝΑΙ

Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων μετρήσεων
οποιασδήποτε χρονοσειράς και συνδυασμό 

χρονοσειρών και μεγεθών σε επεξεργάσιμη
μορφή (π.χ. csv)

ΝΑΙ
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Δυνατότητα λήψης δεδομένων από τους υπό προμήθεια 
μετρητές
ενέργειας

ΝΑΙ

Δυνατότητα λήψης δεδομένων από τους υπό προμήθεια 
μετρητές
θερμοκρασίας με χρήση SNMP

ΝΑΙ
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Αυτοματοποιημένη αναφορά βλαβών εξοπλισμού μέτρησης 
ενέργειας και θερμοκρασίας με ενδείξεις στο dashboard και με 
αποστολή e-mail

ΝΑΙ

Δυνατότητα μετατροπής πρωτογενών δεδομένων κατανάλωσης
ενέργειας σε οικονομικά δεδομένα

ΝΑΙ

Δυνατότητα σχεδιασμού αναφορών από το διαχειριστή του 
συστήματος και ορισμού των παραληπτών και της περιοδικότητάς 
τους. Να περιγραφεί

ΝΑΙ

Δυνατότητα αυτοματοποιημένης περιοδικής (π.χ. μηνιαίας, 
τριμηνιαίας, ετήσιας) παραγωγής αναφορών και αποστολής τους με
e-mail σε προκαθορισμένη λίστα παραληπτών

ΝΑΙ

Δυνατότητα  γραφικής  απεικόνισης  των  δεδομένων  όλων  των
μετρητών- αναλυτών  ενέργειας  σε  dashboards∙  τα  dashboards θα
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απεικονίζουν τη συνολική εικόνα
των δεδομένων αθροιστικά, καθώς και αναλυτικά για κάθε κτίριο ή
ομάδα μετρητών που έχει οριστεί

ΝΑΙ

Κεντρικοποιημένη απεικόνιση (dashboard) των σημαντικών
ενεργειακών δεδομένων της κάθε εγκατάστασης με παροχή μέσης
τάσης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις της κεντρικοποιημένης απεικόνισης
είναι:

 Εύκολη πλοήγηση ανάμεσα σε ημέρα, μήνα, έτους
 Γεωγραφική απεικόνιση εγκαταστάσεων
 Σύγκριση κατανάλωσης με προηγούμενη περίοδο
 Γραφική απεικόνιση ενέργειας αλλά και της εκτιμώμενης 

ενέργειας βάσης.
 Καμπύλη συσχέτισης και γραφική απεικόνιση του CUSUM
 Καταγραφή συμβάντων

ΝΑΙ

Τα  στοιχεία  που  απεικονίζονται  στα  dashboards θα  πρέπει  να
μπορούν να ρυθμιστούν από τον κάθε χρήστη με χρήση φίλτρων,
προκειμένου να απεικονίζονται π.χ. δεδομένα μόνο από το σύστημα
παραγωγής ενέργειας ή μόνο από το σύστημα ψύξης θέρμανσης

ΝΑΙ

Δυνατότητα ορισμού οροσήμων (χρονικών στιγμών) και εμφάνισης
αυτών στα γραφήματα που να σηματοδοτούν χρονικά σημεία για
την παρακολούθηση της κατανάλωσης της ενέργειας και των
διαφοροποιήσεων (πχ αλλαγή μονάδας κλιματισμού, αλλαγή
ρυθμίσεων στις μονάδες κλιματισμού)

ΝΑΙ

Δυνατότητα ορισμού από το διαχειριστή κανόνων με χρήση 
λογικών συνθηκών επί των μετρούμενων μεγεθών

ΝΑΙ

Δυνατότητα ορισμού από το διαχειριστή ειδοποιήσεων (alerts) 
βάσει των ορισμένων κανόνων

ΝΑΙ

Δυνατότητα αποστολής των alerts με e-mail ΝΑΙ
Δυνατότητα εισαγωγής και παραμετροποίησης της θερμοκρασίας
βάσης (baseline comfort temperature) για τον αυτόματο υπολογισμό
των βαθμοημερών ψύξης (cooling degree days), με αυτόματη λήψη
μετεωρολογικών δεδομένων

ΝΑΙ

Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μετρητών θερμοκρασίας (πλήθος συσκευών: 2):
 Θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο δεδομένων μέσω θύρας 

Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 Θα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με χρήση πρωτοκόλλου SNMP για τη

λήψη μετρήσεων από εξωτερικό server
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 Η στεγανότητα θα είναι τάξεως ΙΡ 54
 Το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας θα κυμαίνεται από τουλάχιστον -10οC έως 65

οC.
 Θα έχει σήμανση CE

Τέλος όσον αφορά τους ελεγκτές (πλήθος συσκευών: 1) οι ελάχιστες προδιαγραφές αυτών θα 
είναι οι εξής:

Επεξεργαστής Τουλάχιστον

1000MHz

ARM®

Cortex™-A8

Δυνατότητα  επικοινωνίας  με  ανοιχτά  πρωτόκολλα  (BACnet,
LonWork, Modbus,  KNX,  m-bus,  SNMP,  XML,  MQTT κ.λπ.)
καθώς και με κλειστά (CCN, Carel, Dali, Danfoss, Dixell, Cbus,
Trane κτλ) χωρίς την χρήση
πρόσθετου εξοπλισμού

ΝΑΙ

Ενσωματωμένη μνήμη >1GB

Μνήμη καταγραφής δεδομένων >2GB

Υποστήριξη Wi-Fi (Client or WAP or Off): IEEE802.11a/b/g/n 
IEEE802.11n
HT20 @ 2.4GHz IEEE802.11n HT20/HT40 @ 5GHz 
WPAPSK/WPA2PSK

ΝΑΙ

Ανεξάρτητη θύρα   για τη   δημιουργία   αντιγράφου   ασφαλείας 
και
ανάκτησης αντιγράφου ασφαλείας

ΝΑΙ

Ενσωματωμένες θήρες επικοινωνίας Ethernet > 2

Ενσωματωμένες θήρες επικοινωνίας RS485 > 2

Δυνατότητα επέκτασης με module ΙΟ (digital/anallouge 
input/output) διαφορετικών κατασκευαστών. Να περιγράφουν τα 
είδη επέκτασης
(πρωτόκολλα και είδη θυρών επικοινωνίας)

ΝΑΙ

Web-based περιβάλλον   παραμετροποίησης   με   χρήση   
τεχνολογίας
HTML5

ΝΑΙ

Υποστήριξη security RBAC, LDAP, Kerberos, NIST-validated 
FIPS 140-2
Level 1 option

ΝΑΙ

Δυνατότητα τοποθέτησης σε ηλεκτρολογικό πίνακα (DIN) ΝΑΙ

MTTF >10 έτη ΝΑΙ

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας Τουλάχιστον -

20οC έως 60 οC

Σήμανση UL 916, CE, FCC, C-UL, RCM ΝΑΙ

Α.4     Θερμαντικά     σώματα     fan     coil,     ελάχιστης     ισχύος     2,5     kW  



69

Προμήθεια,  τοποθέτηση και  σύνδεση θερμαντικών  σωμάτων  Fan Coils  στο  Νηπιαγωγείο
Ιουλίδας,  τύπου δαπέδου (θερμ.  χώρου DB/WB: 20  οC,  θερμοκρασία  εισόδου/εξόδου:  50
οC/45 οC), ελάχιστης ισχύος 2,5 Kw.

Προμήθεια και εγκατάσταση τερματικών μονάδων νερού αέρα, τύπου fan coil νέας
σχεδίασης για την πλέον αθόρυβη λειτουργία. Οι μονάδες τοποθετούνται στους
κλιματιζόμενους  χώρους και  επεξεργάζονται  τον κλιματιζόμενο αέρα τροφοδοτούμενες  με
ψυχρό ή ζεστό νερό, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 Οι μονάδες εφόσον είναι εμφανούς τοποθέτησης φέρουν περίβλημα από
γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή
και εσωτερικά μονωμένη. Το περίβλημα φέρει στόμιο προσαγωγής του αέρα από
ειδικό πλαστικό με αεροδυναμικά πτερύγια. Εκατέρωθεν του στομίου υπάρχουν
ανοιγόμενες θυρίδες πρόσβασης στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές συνδέσεις,
οι  θυρίδες θα μπορούν να ασφαλιστούν μέσω κοχλία,  για την προστασία των
μονάδων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση, εφόσον απαιτείται.

 Οι μονάδες θα φέρουν ακρυλικά φίλτρα κυματοειδούς μορφής για μεγαλύτερη
επιφάνεια συγκράτησης και χαμηλότερη πτώση πίεσης στο στοιχείο. Θα είναι
πλενόμενου τύπου, και για την εύκολη αφαίρεση και τον καθαρισμό τους, θα
εδράζονται σε ειδικό πλαίσιο στήριξης, που θα εξασφαλίζει την απλή συντήρηση
της μονάδας.

 Προαιρετικά τα fan coil θα μπορούν να εξοπλιστούν με φωτοκαταλυτικά φίλτρα
υψηλής απόδοσης για την βελτίωση της ποιότητας αέρα.

 Οι  μονάδες  θα  έχουν  αθόρυβο  ανεμιστήρα  εφαπτομενικής  ροής  (τύπου
tangential), εξασφαλίζοντας έτσι την άνεση των χώρων σε συνδυασμό με την
αθόρυβη λειτουργία τους.

 Ο κινητήρα θα είναι απ’ ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του ανεμιστήρα με
ρύθμιση 3  ταχυτήτων.  Ο  κινητήρας  θα  είναι  αυτολιπαινόμενος  και  δεν  θα
απαιτείται καμία συντήρηση σε όλη την διάρκεια ζωής του.

 Ο εναλλάκτης νερού-αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους και
πτερύγια αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα.

 Οι μονάδες θα είναι μονοφασικές 220V/50HZ και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις
θα βρίσκονται προστατευμένες στο ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου που θα μπορεί να
βρίσκεται δεξιά ή αριστερά της μονάδας για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.

 Τα Fan coil units συνοδεύονται από υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό χειριστήριο
με τις ακόλουθες λειτουργίες:

1. Λειτουργία ON/OFF
2. Χειροκίνητη επιλογή 3 ταχυτήτων
3. Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων
4. Θερμοστάτη χώρου
5. Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα-θέρους
6. Επιλογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας
7. Προστασία έναντι παγώματος
8. Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ.)
9. Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης
10. Αυτοέλεγχος λειτουργίας Εξασφάλιση ποιότητας
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 Η κατασκευή του μηχανήματος προτείνεται να συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς
κανονισμούς κατά CE, ήτοι τις οδηγίες που ισχύουν για την ασφάλεια του
μηχανολογικού εξοπλισμού, την οδηγία χαμηλής τάσης & ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας.

 Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί και ελέγχεται σε εργοστάσιο
παραγωγής με πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001.

Η κατασκευή τους προτείνεται να ακολουθεί όλα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα
κατασκευής, τις αποδόσεις και τη στάθμη θορύβου όπως UNI 7940, EUROVENT 6/C/002,
UL 440-84, ISO-1662, IEC 335-1.

Α.5 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής από 3,00 έως και 4,5 m3/h, τύπου
inverter

Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση κυκλοφορητή νερού κατάλληλου μανομετρικού ύψους,
χαμηλής πιέσεως, παροχής από 3,00 έως & 4,50 m3/h, για εγκατάσταση κεντρικής
θερμάνσεως,  δηλαδή  κυκλοφορητής,  εξαρτήματα  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία
τοποθετήσεως,  συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες  ή  ρακόρ και  το
ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ο κυκλοφορητής που θα προμηθευτεί και θα τοποθετηθεί στο σύστημα θέρμανσης θα είναι
τύπου inverter.

Α.6 Δοχείο     αδράνειας     διπλής     ενέργειας     500     λίτρων  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση με το ευρύτερο δίκτυο
θέρμανσης  κάθετου  δοχείου  αδρανείας  λεβητοστασίου,  διπλής  ενέργειας  σύμφωνα με  τις
προδιαγραφές DIN 4753 και ΕΝ 12897, χωρητικότητας 500 λίτρων. Με μόνωση από υψηλής
πυκνότητας πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 10 εκ., η οποία είναι φιλική προς το
περιβάλλον και εξασφαλίζει ζεστό νερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το δοχείο αδράνειας θα είναι το σημείο που θα δύναται να ενώνονται τα δύο συστήματα
θέρμανσης του κτιρίου.

Στο δοχείο αδράνειας θα αποθηκεύεται η πλεονάζουσα ποσότητα ζεστού νερού που παράγει ο
λέβητας. Λόγω της πολύ καλής θερμομόνωσης (πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον
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80mm), το δοχείο αδρανείας διατηρεί για πολύ χρόνο το ζεστό νερό (απώλεια 2° C στις 10
ώρες). Αυτό το ζεστό νερό που αποθηκεύτηκε, θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από τον
κυκλοφορητή που θα το στείλει στα σώματα του καλοριφέρ, χωρίς να χρειάζεται να ανάψει ο
καυστήρας. Έτσι επιτυγχάνουμε ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου και ώρες
λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 
500 Lt.
Ισχυρή μόνωση πάχους τουλάχιστον 100mm μαλακής αφαιρούμενης
πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον 8 εκ. πυκνότητας 40 kg/m3

Υλικό από χαλυβδοέλασμα ποιότητας USD37.2
Συγκολλήσεις με robot σε περιβάλλον αδρανούς αερίου
Καθαρισμός: μεταλλοβολή 6 σημείων
Μεγάλες διατομές στις παροχές του δοχείου αδρανείας 1”:
Εσωτερική επικάλυψη: εμαγιέ (glass) ψημένο στους 850 οC
Μεγάλη αντοχή στις πιέσεις και στις υψηλές θερμοκρασίες:
Pmax λειτουργίας 6 bar
Pmax δοκιμής 15 bar για 5 λεπτά
Δύο θέσεις για τοποθέτηση αισθητήριου θερμοκρασίας:
Tmax λειτουργίας: +95 οC
Περίβλημα PVC τεχνόδερμα σε οποιοδήποτε χρώμα αποφασιστεί από 
την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία
Τύπος εναλλάκτη, μόνιμη σερπαντίνα από χαλυβδοσωλήνα διατομής 33 
mm
(tubo)

Υδραυλικές συνδέσεις

Χωρητικότητα 500
Αισθητήριο 1/2''
Εναλλάκτες 1''
Ζεστό- κρύο 1''
Αντίσταση 1 1/4 ''
Ανακυκλοφορία 1''

Α.7     Ελεγκτής     αλληλουχίας  

Ελεγκτής αλληλουχίας των κεντρικών συστημάτων θέρμανσης - ψύξης με τα ακόλουθα (κατ’ 
ελάχιστον) τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ικανότητα ελέγχου 3 ή/και περισσοτέρων λεβήτων, αντλιών θερμότητας κ.λπ.
- Δυνατότητα ελέγχου πολυβάθμιων ή αναλογικών καυστήρων

- Δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας του συλλέκτη προσαγωγής πρωτεύοντος 
συστήματος
- Χωρίς ανάγκη εργαλείων προγραμματισμού
- Σύνδεση με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης (BMS)
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Όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, και η
τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό και εργασία που απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική
λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο.

Α.8     Κλιματιστικές     μονάδες     αέρα     -     αέρα     ισχύος     9000     BTU/h  
Κλιματιστική μονάδα Eurovent πιστοποίησης, διαιρούμενου τύπου ενεργειακής κλάσης
Α++/A+++,  με  inverter.  Προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση  και  σύνδεση  προς  το
κάθε δίκτυο  των  εσωτερικών  και  εξωτερικών  μονάδων  με  σύνδεση  του  ηλεκτρικού
ρεύματος  με τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την
εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Κέα, 01/12/2021

Η Συντάξασα υπάλληλος 

Βασιλική Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Κέα, 01/12/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
ΠΕ 3 Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
          ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
          Αυτοτελές Τμήμα 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
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Σχέδιο Διακήρυξης για Σύμβαση
Προμήθειας 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων Δήμου
Κέας»

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 44.969,84 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ……/ …-...-202..

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: …/…/……
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1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Κέας

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090116331

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.Ε86301.00048

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΟΥΛΙΔΑ

Πόλη ΚΕΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 84002

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL301

Τηλέφωνο 2288360000

Φαξ 2288022811

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) info@kea.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΙΟΥΛΙΔΑ  ΚΕΑΣ,  ΤΚ.  84002,  ΤΗΛ.:
22883  60025,  texniki  @  kea  .  gr  ,
promithies  @  kea  .  gr  ,  ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΕΜΕΝΕΓΑ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.kea.gr/

Διεύθυνση  του  προφίλ  αγοραστή  στο  διαδίκτυο
(URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του  ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες  και  Υπηρεσίες  (εφεξής  ΕΣΗΔΗΣ),  το  οποίο  είναι  προσβάσιμο  από  τη
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https  ://  www  .  kea  .  gr  /  , καθώς και
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: promithies@kea.gr, texniki@kea.gr 

https://www.kea.gr/
https://www.kea.gr/
https://www.kea.gr/
https://www.kea.gr/
https://www.kea.gr/
https://www.kea.gr/
https://www.kea.gr/
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http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:promithies@kea.gr
mailto:promithies@kea.gr
mailto:promithies@kea.gr
mailto:promithies@kea.gr
mailto:promithies@kea.gr
mailto:texniki@kea.gr
mailto:texniki@kea.gr
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mailto:texniki@kea.gr
mailto:texniki@kea.gr


77

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η σύμβαση αποτελεί το υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων
Δήμου Κέας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε., Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014
– 2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΣΑΕ:
082/1, Κωδικός ΣΑΕ της πράξης: 2017ΣΕ08210000.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ποσού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα
εννέα  ευρώ  και  ογδόντα  τεσσάρων  λεπτών  (44.969,84€)  συμπ/νου  ΦΠΑ και  θα  βαρύνει  τους
κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2022, αναλυτικά ως εξής:

Κ.Α. 64.7131.0002 «Προμήθεια συστήματος για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων του Δήμου (LEADER)»: έτους 2022 ποσού 44.969,84 € 

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί:

 α) Η υπ’ αριθμ. 376/17.05.2022 (ΑΔΑM: 22REQ010566834) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

β) Η υπ’ αριθμ. 198/07.04.2022 (ΑΔΑ 6ΦΠ7ΩΕΔ-ΠΙΧ) Απόφαση Έγκρισης Μελέτης    

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια από τον Δήμο Κέας, όλων των απαραίτητων ειδών, 
τα οποία θα ενισχύσουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου το οποίο στεγάζει το Νηπιαγωγείο 
Ιουλίδας, πρώην «Ρεβελάκειο Παρθεναγωγείο» και το κτίριο του παλαιού Δημαρχείου στον 
οικισμό Ιουλίδας νήσου Κέας.
Η παρούσα σύμβαση προμήθειας αποσκοπεί στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά
συνέπεια του ενεργειακού κόστους των δημοτικών κτιρίων.

Περιληπτικά, τα υπό προμήθεια είδη είναι τα εξής:

Παλιό Δημαρχείο:

 αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών ισχύος 16kW

 5 κλιματιστικές μονάδες ισχύος 9000 BTU/h  έκαστη 

 Ελεγκτής αλληλουχίας λεβητα πετρελαίου -Α/Θ

 Σύστημα BMS

 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής από 3,00 έως και 4,5 m3/h, τύπου inverter

Νηπιαγωγείο Ιουλίδας:

 αντλία θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών ισχύος 16 kW
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 8 θερμαντικά σώματα τύπου fan coil

 Σύστημα BMS

 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής από 3,00 έως και 4,5 m3/h, τύπου inverter

Φάσεις  μετατροπής και εγκατάστασης

1. Δημαρχείο  

2. Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και σύνδεση της με το Δοχείο Αδρανείας.

3. Τοποθέτηση 5 κλιματιστικών μονάδων ισχύος 9000 BTU/h  έκαστη

4. Τοποθέτηση δοχείου αδράνειας 500 λίτρων εντός του λεβητοστάσιου.

5. Τοποθέτηση φίλτρων νερού στο δίκτυο του υφιστάμενου κυκλώματος.

6. Μετατροπή υφιστάμενων σωληνώσεων και σύνδεση τους με το δοχείο αδρανείας, την αντλία θερμότητας και
τον υφιστάμενο λέβητα.

7. Αντισκωριακή βαφή των υφιστάμενων σωληνώσεων και θερμική μόνωση αυτών.

8. Σύνδεση δοχείου αδρανείας με υφιστάμενο λέβητα και την αντλία θερμότητας, οι βαλβίδες και οι ενώσεις
συμπεριλαμβάνονται.

9. Τοποθέτηση κυκλοφορητών πρωτεύοντος κυκλώματος και σύνδεση με δοχείο αδράνειας.

10. Τοποθέτηση κυκλοφορητών πρωτεύοντος κυκλώματος.

11. Αντικατάσταση κυκλοφορητών δευτερεύοντος κυκλώματος.

12. Εγκατάσταση αυτοματισμού ενεργοποίησης συστήματος αντλίας θερμότητας.

13. Εγκατάσταση συστήματος BMS με λειτουργία απομακρυσμένης διαχείρισης .

14. Εγκατάσταση εξωτερικού ανοδίου.

Νηπιαγωγείο
1. Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.
2. Τοποθέτηση φίλτρων νερού στο δίκτυο του υφιστάμενου κυκλώματος.
3. Μετατροπή υφιστάμενων σωληνώσεων και σύνδεση τους με την αντλία θερμότητας.
4. Αντισκωριακή βαφή των υφιστάμενων σωληνώσεων και θερμική μόνωση αυτών.
5. Εγκατάσταση αυτοματισμού ενεργοποίησης συστήματος αντλίας θερμότητας
6. Τοποθέτηση κυκλοφορητών πρωτεύοντος κυκλώματος.

7. Εγκατάσταση συστήματος BMS με λειτουργία απομακρυσμένης διαχείρισης .

8. Εγκατάσταση εξωτερικού ανοδίου.

9. Εγκατάσταση 8 θερμαντικών σωμάτων τύπου fan coil

Η  προμήθεια  περιλαμβάνει  την  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  του  εξοπλισμού  και
συμπεριλαμβάνει όλα τα μικρούλικά ή αυτοματισμούς.

Επίσης, με την προμήθεια αυτή θα προμηθευτούν και θα συνδεθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για
την πλήρη και ορθή λειτουργία των συστημάτων.

Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των προβλεπόμενων εκ
της μελέτης προμήθειας του Δήμου Κέας, σε πλήρη λειτουργία.

Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών που
δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του. Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο  του  δημοπρατούμενου  αντικειμένου.  Δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της δημοπρατούμενης σύμβασης.
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Τόπος παροχής της προμήθειας είναι το κτίριο που στην παρούσα φάση λειτουργεί το Νηπιαγωγείο
Δήμου Κέας και το κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Ιουλίδας, στην Ιουλίδα Κέας. 

Η προσβασιμότητα και η μεταφορά των προς προμήθεια υλικών πρέπει να ληφθεί υπόψιν στην
προσφερόμενη τιμή. 

Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

A/A CPV Περιγραφή

1 44115200-1 Υλικά  υδραυλικών  εγκαταστάσεων  και  εγκαταστάσεων
θέρμανσης

2 42511110-5 Αντλίες θερμότητας

3 44621100-0 Σώματα καλοριφέρ

4 42943600-4 Κυκλοφορητές υψηλής θερμοκρασίας

5 48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή

6 31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων

7 50721000-5 Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων θέρμανσης

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προμηθειών της σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 36.266,00 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 44.969,84)  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε επτά (7) μήνες. 

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης. 

Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

1. του  ν.  4412/2016  (Α’  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. του  ν.  4622/19  (Α’  133)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  &  διαφάνεια  της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του
άρθρου 37 

3. του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα
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Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

4. του ν.  4013/2011 (Α’ 204)  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

5. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

6. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

7. του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

8. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων
και λοιπές διατάξεις»

9. του  π.δ.  39/2017  (Α’  64)  «Κανονισμός  εξέτασης  προδικαστικών  προσφυγών  ενώπιων  της
Α.Ε.Π.Π.»

10. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
με  θέμα :  “Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

11. της  υπ΄αριθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινής  Απόφασης  των
Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων   και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης με  θέμα «Ρυθμίσεις
τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

12.  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

13. της αριθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020)  «Καθορισμός  Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

14. του ν. 3419/2005 (Α’ 297)  «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός
της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

15. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των
άρθρων 85 επ.

16. του  ν.  4270/2014  (Α’  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

17. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

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

19. του  ν.  4314/2014  (Α’ 265)  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες
διατάξεις» 
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20. του   ν.  4727/2020  (Α’ 184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική
Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση  στο  Ελληνικό  Δίκαιο  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2018/1972  και  άλλες
διατάξεις», 

21. του  π.δ  28/2015  (Α’ 34)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια
έγγραφα και στοιχεία», 

22. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

23. του  ν.2690/1999  (Α’ 45)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

24. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων
προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την
κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  για  την  Προστασία  Δεδομένων)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

25. του ν.  4624/2019 (Α’ 137)  «Αρχή Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα  εφαρμογής  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  27ης  Απριλίου  2016  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της
επεξεργασίας  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 και άλλες διατάξεις»,

26. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

27. την  με  Α.Π.  3835/07.12.2020  (ΑΔΑ:  Ψ7ΕΨ7ΛΞ-Λ0Α)  Απόφαση  Ένταξης  της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων Δήμου
Κέας» 

28. την αρ. 21/2021 (ΑΔΑ: 9Κ6ΣΩΕΔ-Ε7Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Κέας για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών.

29. την αριθ. 5749/01.12.2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος για την προμήθεια «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων Δήμου Κέας» 

30. την  υπ’  αριθμ.  1577/11.05.2022  απόφαση  προέγκρισης  διακήρυξης  της   Ε.Υ.Δ.
Περιφέρειας Νοτίου Αιγάιου

31. το  ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ  ΑΙΤΗΜΑ  που  καταχωρήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  με  ΑΔΑΜ
22REQ010349513

32. το με αριθμό 2130/2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη

33. την  υπ’  αριθμ.  376/17.05.2022  (ΑΔΑΜ:  22REQ010566834)  Απόφαση  Ανάληψης
Υποχρέωσης

34. την υπ’ αριθμ. 198/07.04.2022 (ΑΔΑ 6ΦΠ7ΩΕΔ-ΠΙΧ) Απόφαση Έγκρισης Μελέτης

35. την  υπ’  αριθμ.  ……/2021  (ΑΔΑ  ……………………………..) Απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές
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και  β)  καταρτίσθηκαν   οι  όροι  διακήρυξης  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την
προμήθεια «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων Δήμου Κέας».

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα ..........

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημόσιων
Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  Προμήθειες  και  Υπηρεσίες  του   ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ  (Διαδικτυακή  Πύλη
www.promitheus.gov.gr) την …./…./….. ημέρα …………… και ώρα ..:...

1.6 Δημοσιότητα

Α.        Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  έλαβε  Συστημικό  Αύξοντα
Αριθμό:   …  και  αναρτήθηκαν  στη  Διαδικτυακή  Πύλη  (www.promitheus.gov.gr)  του  ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν. 4412/2016: Υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης σε δύο ημερήσιες και
μία εβδομαδιαία του Νομού Κυκλάδων  που προβλέπεται στον νόμο Ν.3548/2007 όπως αυτό
τροποποιείται με αρθρ. 277 παρ.1 περιπτ.35 και άρθρ 379 παρ. 12 Ν.4412/2016.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3
του  άρθρου  76  του  Ν.4727/2020,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η  Διακήρυξη  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη
διεύθυνση (URL):  https  ://  www  .  kea  .  gr  /   στη διαδρομή : Αναρτήσεις ► Προκηρύξεις

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ του  Προσαρτήματος  Α του  ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

https://www.kea.gr/
https://www.kea.gr/
https://www.kea.gr/
https://www.kea.gr/
https://www.kea.gr/
https://www.kea.gr/
https://www.kea.gr/
https://www.kea.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.



84

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα:

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και  όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της, καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες, διατίθενται στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.kea.gr  στην
διαδρομή : Αναρτήσεις ► Προκηρύξεις. 

Κατ'  εξαίρεση τα  ανωτέρω έγγραφα διατίθενται  στα  γραφεία  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 08:00 έως τις 14:30. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους,
εκτός  αν  ο  ενδιαφερόμενος  αναλάβει  με  δαπάνη  και  επιμέλειά  του  την  αναπαραγωγή.  Οι
ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  παραπάνω  στοιχεία  και  ταχυδρομικά,  εφόσον  τα
ζητήσουν  έγκαιρα  και  εμβάσουν,  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  πέραν  της
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  τα  ζητηθέντα  στοιχεία  μέσω  των  Ελληνικών  Ταχυδρομείων  ή
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη
τους στον ενδιαφερόμενο.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 8 ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).
Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα
το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο.
Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  είτε  υποβάλλονται  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν
ή των αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της  διαγωνιστικής διαδικασίας  (πχ αλλαγή/μετάθεση της  καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα,  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις  της  εθνικής
νομοθεσίας  είτε  από  πρόσωπο  κατά  νόμο  αρμόδιο  της  χώρας  στην  οποία  έχει  συνταχθεί  το
έγγραφο.. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές  επιστολές  των παραγράφων 2.2.2 και  4.1.  εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου  χρηματικού ποσού.  Αν συσταθεί  παρακαταθήκη με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν
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κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται  μετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση
οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’ ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την  ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης,  ε)  το  ποσό  που  καλύπτει  η  εγγύηση,  στ)  την  πλήρη  επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα V της παρούσας.

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων
ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό
της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και
τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για
το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν,
λαμβάνοντας  κάθε  εύλογο  μέτρο  για  τη  διασφάλιση  του  απόρρητου  και  της  ασφάλειας  της
επεξεργασίας  των δεδομένων και  της  προστασίας τους  από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων,  τα  μέλη  αυτών,  που  είναι
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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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,  5,  6  και  7  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.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες
από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή  προσφοράς.  Η  αναθέτουσα  αρχή   μπορεί  να
απαιτήσει  από  τις  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή,
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ύψους  2%  επί  της  αξίας  του  τμήματος  ή  των  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  για  το/τα  οποίο/α  υποβάλλεται
προσφορά,  χωρίς  Φ.Π.Α,  ήτοι  ποσού  επτακοσίων  είκοσι  πέντε  ευρώ  και  τριάντα  δύο  λεπτών
(725,32€).

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα V της παρούσας.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται,  σε  κλειστό  φάκελο  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  το  αργότερο  πριν  την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες,  σύμφωνα με  τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά
τη  διάρκεια  ισχύος  αυτής,  β)  παρέχει,  εν  γνώσει  του,  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από
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την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή
του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής
να  εξηγήσει  την  τιμή  ή  το  κόστος  της  προσφοράς  του  εντός  της  τεθείσας  προθεσμίας  και  η
προσφορά  του  απορριφθεί,  ζ)  στις  περιπτώσεις  των  παρ. 3,  4  και  5  του  άρθρου  103  του  ν.
4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά
τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  3.2  και  3.4  της
παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του
Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
236 (δωροδοκία  υπαλλήλου),  237  παρ.  2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α παρ.  2
(εμπορία  επιρροής  –  μεσάζοντες),  396  παρ.  2  (δωροδοκία  στον  ιδιωτικό  τομέα)  του  Ποινικού
Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου
2017  σχετικά  με  την  καταπολέμηση,  μέσω  του  ποινικού  δικαίου,  της  απάτης  εις  βάρος  των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-
4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις
επιχορηγήσεις),  390  (απιστία)  του  Ποινικού  Κώδικα  και  των  άρθρων  155  επ.  του  Εθνικού
Τελωνειακού  Κώδικα  (ν.  2960/2001,  Α’ 265),  όταν  αυτά  στρέφονται  κατά  των  οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων,
καθώς  και  τα  εγκλήματα  των  άρθρων 23  (διασυνοριακή  απάτη  σχετικά  με  τον  ΦΠΑ)  και  24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
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δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  3-4  και  5-12  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2017/541  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαισίου  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  και  για  την
τροποποίηση  της  απόφασης  2005/671/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 88/31.03.2017)  ή  ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του  Συμβουλίου  της  20ης  Μαΐου  2015,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής
(ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού
Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε
αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

-  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  διευθύνοντα  Σύμβουλο,  τα  μέλη  του
Διοικητικού  Συμβουλίου,  καθώς  και  τα  πρόσωπα  στα  οποία  με  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας
έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται.

Δεν  αποκλείεται  ο  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους
του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 

α) -
β) -

2.2.3.4. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α)  εάν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β)  εάν  τελεί  υπό  πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  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 έχει υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι
ο εν λόγω φορέας είναι  σε θέση να εκτελέσει  τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις  ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν,  με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται  στο  άρθρο  48  του  ν.  4412/2016,  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  με  άλλα,  λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
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(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  εκ  προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατ’ εφαρμογή  της  παραγράφου  2.2.9.2  της
παρούσας, 

(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  με  απατηλό  τρόπο
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. Δεν αφορά.
2.2.3.6.  Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος  αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Για  τον  σκοπό  αυτόν,  ο
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για
ζημίες  που  προκλήθηκαν  από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το  παράπτωμα,  ότι  έχει  διευκρινίσει  τα
γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με  ολοκληρωμένο  τρόπο,  μέσω  ενεργού  συνεργασίας  με  τις
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε
επίπεδο  προσωπικού  κατάλληλα  για  την  αποφυγή  περαιτέρω  ποινικών  αδικημάτων  ή
παραπτωμάτων.  Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε
συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή
σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.

2.2.3.9.  Οικονομικός  φορέας,  σε  βάρος  του  οποίου  έχει  επιβληθεί  η  κύρωση  του  οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει,
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

Κριτήρια Επιλογής
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της σύμβασης.

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι
διαθέτουν την  έγκριση αυτή  ή  ότι  είναι  μέλη του  εν  λόγω οργανισμού ή  να  τους  καλέσει  να
προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου
επαγγέλματος. 

Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό  μητρώο  του  Εμπορικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος,  εφόσον,  κατά  την  κείμενη
νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση προμήθεια.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Δεν απαιτείται

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτείται

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

 Δεν επιτρέπεται

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα)
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως
άνω παραγράφου 2.2.3.
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια
του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄
της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με
την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται
υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην  περίπτωση  που  o οικονομικός  φορέας  αναφέρει  στην  προσφορά  του  ότι  προτίθεται  να
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει
το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις  παραγράφους 2.2.9.1 και  2.2.9.2,  ότι  δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι  πληρούν,
σύμφωνα  με  το  παρόν  άρθρο,  οι  οποίες  επέλθουν  ή  για  τις  οποίες  λάβουν  γνώση  μετά  την
συμπλήρωση  του  ΕΕΕΣ  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  πρόσκλησης  για  την  σύναψη  του
συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου 2.2.3  και  β)  πληρούν τα σχετικά  κριτήρια  επιλογής  των
παραγράφων 2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της
προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ,  το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες  του  ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ  καταρτίζεται  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου   του
Παραρτήματος  2  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7  και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν
να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής
του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του,
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ
νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός  φορέας  δύναται  να διευκρινίζει  τις  δηλώσεις  και  πληροφορίες  που παρέχει  στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το
σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς
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ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην  περίπτωση υποβολής  προσφοράς  από ένωση οικονομικών φορέων το  ΕΕΕΣ υποβάλλεται
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή
του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση
της αξιοπιστίας του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για
τυχόν  σύναψη  συμφωνιών  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του
λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου
3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης,
αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον  αφορά  στις  υποχρεώσεις  του  ως  προς  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό  που  τηρείται.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  οικονομικός  φορέας  δεν  υποχρεούται  να
απαντήσει  καταφατικά  στο  σχετικό  πεδίο  του  ΕΕΕΣ με  το  οποίο  ερωτάται  εάν  ο  οικονομικός
φορέας  έχει  ανεκπλήρωτες  υποχρεώσεις  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί
φορείς  προσκομίζουν  τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος.  Η  προσκόμιση  των  εν  λόγω
δικαιολογητικών  γίνεται  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  3.2  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες,  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά
στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος  -  μέλος  της  Ένωσης,  η οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης  εγγράφων  ή
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων,
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.
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Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου 2.2.3  οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται
παρακάτω.

Αν το  αρμόδιο για  την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος  ή χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’
και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου  2.2.3.4.  Οι  επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.
4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους  -  μέλους  ή  χώρας,  που  να  είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  του,  άλλως,  στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i)  Για  την απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  φορολογικών υποχρεώσεων της  παραγράφου 2.2.3.2
περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

Όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ.
β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ 

ii)  Για  την  απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεων  προς  τους  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  ασφαλιστικών  εισφορών  δεν  έχουν  καταβληθεί,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο  2.2.3.3  περ.  β  της  παρούσας,  προσκομίζεται  από  τον  οικονομικό  φορέα  βεβαίωση
οφειλής από τον ΕΦΚΑ.
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iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση  των  υποχρεώσεών  τους  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή
δικαστική  εκκαθάριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης.   Για  τις  ΙΚΕ
προσκομίζεται  επιπλέον  και  πιστοποιητικό  του  Γ.Ε.Μ.Η.  περί  μη  έκδοσης  απόφασης  λύσης  ή
κατάθεσης  αίτησης  λύσης  του  νομικού  προσώπου,  ενώ  για  τις  ΕΠΕ  προσκομίζεται  επιπλέον
πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii)  Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”  από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου  για  τα  σωματεία  και  τους  συνεταιρισμούς,  το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής
Φερεγγυότητας  εκδίδεται  για  τα  σωματεία  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο,  και  για  τους
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.4,  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.

ε)  για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη
επιβολής  σε  βάρος  του  της  κύρωσης  του  οριζόντιου  αποκλεισμού,  σύμφωνα  τις  διατάξεις  της
κείμενης νομοθεσίας.

στ) Δεν αφορά

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό  επάγγελμά τους.  Στην περίπτωση που χώρα δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι   εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
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Υλικού  ή  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την  οικεία  υπηρεσία  του  Γ.Ε.Μ.Η.  των  ως  άνω
Επιμελητηρίων.  Για  την  απόδειξη  άσκησης  γεωργικού  ή  κτηνοτροφικού  επαγγέλματος,  οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική
αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  εκτός εάν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Δεν απαιτείται

 Β.4. Δεν απαιτείται

Β.5. Δεν απαιτείται

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία,
και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i)  για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,  στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι  νομικό  πρόσωπο  και  υποχρεούται,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  να  δηλώνει  την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του.  

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό  μεταβολών  του  ΓΕΜΗ,  εφόσον  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την
υποβολή του.

 Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  αποφάσεις
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι  εξακολουθούν  να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε  πρόσωπο  πλέον  αυτών  που  αναφέρονται  στα  παραπάνω  έγγραφα,  προσκομίζεται  επιπλέον
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την
οποία  χορηγήθηκαν  οι  σχετικές  εξουσίες.  Όσον  αφορά  τα  φυσικά  πρόσωπα,  εφόσον  έχουν
χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση  του
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες
οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την
εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα
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υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος  VII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά,
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω,  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Δεν επιτρέπεται

Β.10. Δεν επιτρέπεται

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

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

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Δεν αφορά

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 
Δεν αφορά

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  Ι της
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε  από  όλους  τους  Οικονομικούς  Φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από
εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  αποσύρουν  την  προσφορά  τους,  πριν  την  καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  προσφοράς,  χωρίς  να  απαιτείται  έγκριση εκ  μέρους  του αποφαινομένου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία και  ώρα που ορίζει  η  παρούσα διακήρυξη,  στην Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα
36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν
την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και  Υπηρεσιών με  χρήση των επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που  υποστηρίζεται  τουλάχιστον  από  αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται  στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται  στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014  και  να  εγγραφούν  στο  ΕΣΗΔΗΣ,
σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6
της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016
και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής  προσφοράς  στο  ΕΣΗΔΗΣ.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του
ΕΣΗΔΗΣ,  η  αναθέτουσα  αρχή  ρυθμίζει  τα  της  συνέχειας  του  διαγωνισμού  με  αιτιολογημένη
απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α)  έναν  ηλεκτρονικό  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής–Τεχνική
Προσφορά»,  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
την παρούσα.

(β)  έναν  ηλεκτρονικό  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  στον  οποίο
περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  το  σύνολο  των  κατά
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ,
τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  ν.  4412/2016.  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.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές,  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδας,  τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνικής  προσφοράς  και
οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην
συνέχεια,  μέσω  σχετικής  λειτουργικότητας,   εξάγουν  αναφορές  (εκτυπώσεις)  σε  μορφή
ηλεκτρονικών  αρχείων  με  μορφότυπο  PDF,  τα  οποία   αποτελούν  συνοπτική  αποτύπωση  των
καταχωρισμένων  στοιχείων.  Τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  των  εν  λόγω  αναφορών  (εκτυπώσεων)
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου
37)  και  επισυνάπτονται  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  στους  αντίστοιχους  υποφακέλους.
Επισημαίνεται ότι  η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων)
δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί
η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα  έγγραφα  που  καταχωρίζονται  στην  ηλεκτρονική  προσφορά,  και  δεν  απαιτείται  να
προσκομισθούν  και  σε  έντυπη  μορφή,  γίνονται  αποδεκτά  κατά  περίπτωση,  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α)  είτε  των  άρθρων  13,  14  και  28  του  ν.  4727/2020  (Α΄  184)  περί  ηλεκτρονικών  δημοσίων
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά
δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 
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β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια
και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  Οικονομικού  Φορέα  στη
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως  την  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον
οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας  και  ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  του  παρόντος
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν
σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α)  η  πρωτότυπη  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  πλην  των  περιπτώσεων  που  αυτή  εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες  και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ή  δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
δύναται  να  ζητήσει  τη  συμπλήρωση  και  υποβολή  τους,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  ν.
4412/2016.

Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984 (Α΄188) ,  εφόσον συντάσσονται σε κράτη που
έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά
«Σύμβαση  νομικής  συνεργασίας  μεταξύ  Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων –
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή
παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  τις  αρχές  κράτους  μέλους  που
υπάγονται  στον  Καν  ΕΕ  2016/1191  για  την  απλούστευση  των  απαιτήσεων  για  την  υποβολή
ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο
ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις
αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2
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περ.  β  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας”,  όπως
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού,
το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ.
3.1  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  μετά  από  γνώμη  της
Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η  προσκόμιση  των  εγγυήσεων  συμμετοχής  πραγματοποιείται  είτε  με  κατάθεση  του  ως  άνω
φακέλου  στην  υπηρεσία  πρωτοκόλλου  της  αναθέτουσας  αρχής,  είτε  με  την  αποστολή  του
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός
φορέας.  Το  εμπρόθεσμο  αποδεικνύεται  με  την  επίκληση  του  αριθμού  πρωτοκόλλου  ή  την
προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,
ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης
των  προσφορών,  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»,  τα  σχετικό  αποδεικτικό  στοιχείο
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου
να  ενημερώσει  την  αναθέτουσα  αρχή  περί  της  τήρησης  της  υποχρέωσής  του  σχετικά  με  την
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική
διαδικασία  περιλαμβάνουν  με  ποινή  αποκλεισμού  τα  ακόλουθα  υπό  α  και  β  στοιχεία:  α)  το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του  ν.  4412/2016  και  τη  συνοδευτική  υπεύθυνη  δήλωση  με  την  οποία  ο  οικονομικός  φορέας
δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου
άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Η  συμπλήρωσή  του  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  του  υποσυστήματος  Promitheus
ESPDint,  προσβάσιμου  μέσω  της  Διαδικτυακής  Πύλης  (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )  του  ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ.
Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό
αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το  συμπληρωμένο  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  ΕΕΕΣ,  καθώς  και  η  τυχόν  συνοδευτική  αυτού
υπεύθυνη  δήλωση,  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  την  περίπτωση  δ  της  παραγράφου  2.4.2.5  της
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  με  το  κεφάλαιο  “Απαιτήσεις-Τεχνικές  Προδιαγραφές”  στα
παραρτήματα της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των
οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των  προσφερόμενων  ειδών,  με  βάση  το  κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και
υποβολής οικονομικών προσφορών

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο
ανάθεσης  και  σύμφωνα  με  το  «Υπόδειγμα  Οικονομικής  Προσφοράς»  κάθε  τμήματος  στο
επισυναπτόμενο Παράρτημα της διακήρυξης.

Εφόσον  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά  θα  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

Στην  οικονομική  προσφορά  δίνεται  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  στην  τιμή  των
προσφερόμενων ειδών, βάσει των τιμών αναφοράς του Παραρτήματος Ι Μέρος Β της παρούσας
Διακήρυξης.

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική  φόρμα οικονομικής  προσφοράς  του ΕΣΗΔΗΣ δεν  μπορεί  να
αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως
άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία
δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν
από την ως άνω τιμή αναφοράς για τα αντίστοιχα προς παράδοση αγαθά. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί
έμμεσα  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  θα  επισυνάψει  στην
ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του,  σε  μορφή  pdf,  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο  και
συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς
του  Παραρτήματος  «Υπόδειγμα  Οικονομικής  Προσφοράς»   που  επισυνάπτεται  στην  παρούσα
διακήρυξη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

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

Ως  απαράδεκτες  θα  απορρίπτονται  προσφορές  στις  οποίες:  α)  δεν  δίνεται  τιμή  σε  ΕΥΡΩ  ή
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή,  με  την  επιφύλαξη   του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην
παρούσα διακήρυξη. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120
(εκατόν είκοσι) ημερών (ήτοι 3 μηνών) από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται
ως μη κανονική.
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Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό
διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την  προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρατείνουν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί
οικονομικοί φορείς.

Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται  εμπρόθεσμα με τον τρόπο και  με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας,

β)  η  οποία  περιέχει  ατελείς,  ελλιπείς,  ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο  ΕΕΕΣ,  εφόσον  αυτές  δεν
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν
έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με
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κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε
ως μέλη ενώσεων. στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται
ασυνήθιστα  χαμηλή  σε  σχέση  με  τα  αγαθά,  σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  88  του
ν.4412/2016,

θ)  εφόσον διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα χαμηλή διότι  δε συμμορφώνεται  με τις  ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι)  η  οποία  παρουσιάζει  αποκλίσεις  ως  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ)  εάν  κατά  τον  έλεγχο  των  ως  άνω  δικαιολογητικών  του  άρθρου  103  του  ν.4412/2016,
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  για  την  αποσφράγιση  των   προσφορών  αρμόδιο  όργανο  της
Αναθέτουσας  Αρχής,  ήτοι  η  επιτροπή  διενέργειας/επιτροπή  αξιολόγησης,  εφεξής  Επιτροπή
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

1.Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ... και ώρα ... 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται  είναι  καταρχήν προσβάσιμα
μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς,  όταν  οι  πληροφορίες  ή  η  τεκμηρίωση  που  πρέπει  να
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο
ΕΕΕΣ,  ή  όταν  λείπουν  συγκεκριμένα  έγγραφα,  να  υποβάλλουν,  να  συμπληρώνουν,  να
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι
μικρότερης  των  δέκα  (10)  ημερών  και  όχι  μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση
ζητείται  και  γίνεται  αποδεκτή  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  τροποποιείται  η  προσφορά  του
οικονομικού  φορέα  και  ότι  αφορά  σε  στοιχεία  ή  δεδομένα,  των  οποίων  είναι  αντικειμενικά
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας
παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις,
υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης,
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς
ως απαράδεκτης.  
Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνεται  το
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν
από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της
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οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά  της  εν  λόγω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην
παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β)  Μετά την έκδοση της  ανωτέρω απόφασης  η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει  αρχικά στον
έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  εν  συνεχεία  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών
προσφορών  των  προσφερόντων   των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη.  Η
αξιολόγηση  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και  η  διαδικασία  αξιολόγησης
ολοκληρώνεται  με  την  καταχώριση  σε  πρακτικό  των  προσφερόντων,  των  αποτελεσμάτων  του
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν
αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά
μειοδοσίας  και  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς, μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται
τα  άρθρα  88  και  89  ν.  4412/2016.  Εάν  τα  παρεχόμενα  στοιχεία  δεν  εξηγούν  κατά  τρόπο
ικανοποιητικό  το  χαμηλό  επίπεδο  της  τιμής  ή  του  κόστους  που  προτείνεται,  η  προσφορά
απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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

Στη  συνέχεια,  εφόσον  το  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  εγκρίνει  τα  ανωτέρω
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και  «Οικονομική  Προσφορά»)  και  η  αναθέτουσα  αρχή
προσκαλεί  εγγράφως,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα
με όσα ορίζονται  στο άρθρο 103 και  την παράγραφο 3.2  της  παρούσας,  περί  πρόσκλησης για
υποβολή  δικαιολογητικών.  Η  απόφαση  έγκρισης  των  πρακτικών  δεν  κοινοποιείται  στους
προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής  έχει  υποβληθεί  μία προσφορά,  τα αποτελέσματα όλων των
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
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3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό
ανάδοχο»),  μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο
ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής   έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2.
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της  παραγράφου  2.2.3  της  διακήρυξης,  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης,  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του
Διαγωνισμού και  ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά,  τα
οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  έντυπη  μορφή  (ως  πρωτότυπα  ή  ακριβή  αντίγραφα),
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  δύναται  να  υποβάλει  αίτημα,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς  την αναθέτουσα αρχή,  για
παράταση  της  ως  άνω  προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί  αίτησης
χορήγησης  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  αναθέτουσα  αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο
εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών,  κατά την
έννοια  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω  προβλέπεται.  Η  παρούσα  ρύθμιση
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της  ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)   είναι  εκ  προθέσεως  απατηλά,  ή  έχουν
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή 
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ii)   δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με
τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές),
δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι:  α)  δεν
βρίσκεται  σε μία από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και  β)
πληροί  τα  σχετικά  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθοριστεί  σύμφωνα  με  τις
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών
σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  ανωτέρω  (παράγραφος  3.1.2.1.)  και  τη  διαβίβασή  του  στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση
έγκρισης  των πρακτικών των περ.  α  & β της  παρ.  2  του άρθρου 100 του ν.  4412/2016 (περί
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).   

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί,  μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην
οποία  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της  σύναψης  σύμβασης,
σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά
του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  Μετά την έκδοση και
κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  οι  προσφέροντες  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της
αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4  της  παρούσας.  Δεν  επιτρέπεται  η  άσκηση  άλλης
διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2.  Η  απόφαση  κατακύρωσης  καθίσταται  οριστική,  εφόσον  συντρέξουν  οι  ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά:

α)  κοινοποιηθεί  η  απόφαση  κατακύρωσης  σε  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  δεν  έχουν
αποκλειστεί οριστικά, 
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β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο
τελευταίο εδάφιο της παρ.   4 του άρθρου 372   του ν. 4412/2016, και 
γ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση  ελέγχεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  και  μνημονεύεται  στο  συμφωνητικό.  Εφόσον
δηλωθούν  οψιγενείς  μεταβολές,  η  δήλωση  ελέγχεται  από την  Επιτροπή Διαγωνισμού,  η  οποία
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί  τον
ανάδοχο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο
ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα
με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η
ίδια,  ως  άνω  διαδικασία,  για  τον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την   αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αναζητήσει  αποζημίωση,  πέρα  από  την  καταπίπτουσα  εγγυητική  επιστολή,  ιδίως  δυνάμει  των
άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού
εντός  χρονικού  διαστήματος  εξήντα  (60)  ημερών  από  την  οριστικοποίηση  της  απόφασης
κατακύρωσης,  με  την  επιφύλαξη  της  ύπαρξης  επιτακτικού  λόγου  δημόσιου  συμφέροντος  ή
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,  ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον
τομέα  των  δημοσίων  συμβάσεων,  έχει  δικαίωμα  να  προσφύγει  στην  Ενιαία  Αρχή  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα που θα προκύψουν κατ’ εφαρμογή του Ν.
4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α’/17.03.2022).

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει  ή  δύναται  να ματαιώσει  εν  όλω ή εν  μέρει,  αιτιολογημένα,  τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω
Επιτροπής, 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. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε
λόγω  μη  υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών,  καθώς  και  στην
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και  σύναψης
σύμβασης.

Επίσης  μπορεί  να  ματαιώσει  τη  διαδικασία:   α)  λόγω  παράτυπης  διεξαγωγής  της  διαδικασίας
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 106 ,  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 ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 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 των παρ. 3 και 4
του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο  72  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  4%  επί  της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα
δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της
περ.  η (βλ.  την παράγραφο 2.1.5.  της  παρούσας),  και,  επιπλέον,  τον τίτλο  και  τον  αριθμό της
σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης,
από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό
χρόνο παράδοσης, για διάστημα ενός (1) μήνα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε  περίπτωση  που  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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

4.3.2 Στις  συμβάσεις  προμηθειών  προϊόντων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις
των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή
μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
(ΕΜΠΑ)  που  τηρείται  στην  ηλεκτρονική  σελίδα  του  Ε.Ο.ΑΝ.  εντός  της  προθεσμίας  της
παραγράφου 4 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016   και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του
συμφωνητικού,  στο  οποίο  γίνεται  υποχρεωτικά  μνεία  του  αριθμού  ΕΜΠΑ  του  υπόχρεου
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου   7 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016.  

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι : 

α)  σε  όλα  τα  στάδια  που  προηγήθηκαν  της  σύμβασης  δεν  ενήργησε  αθέμιτα,  παράνομα  ή
καταχρηστικά και  ότι  θα εξακολουθήσει  να μην ενεργεί  κατ`  αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,  οικογενειακών,
οικονομικών,  πολιτικών  ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και
αντικρουόμενων  επαγγελματικών  συμφερόντων)  μεταξύ  των  νομίμων  ή  εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να
επηρεάσουν  την  έκβαση  και  τις  αποφάσεις  της  αναθέτουσας  αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για
όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1.  Ο Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω
ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η  τήρηση  των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2.  Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην
αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των
υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη
συγκεκριμένη χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην αναθέτουσα αρχή
κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις
απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο  υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος
χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της
διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου  2.2.9.2  της  παρούσας,  εφόσον  το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου
να  μην  αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.  4412/2016,  δύναται  να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει  την αντικατάστασή του,  κατά τα  ειδικότερα αναφερόμενα στις  παρ.  5  και  6  του
άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής (περ. β  της παρ. 11
του άρθρου 221 του ν. 4412).

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει
τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία
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ανάθεσης  της  συγκεκριμένης  σύμβασης  και  να  του  προτείνει  να  αναλάβει  το  ανεκτέλεστο
αντικείμενο  της  σύμβασης,  με  τους  ίδιους  όρους  και  προϋποθέσεις  και  σε  τίμημα που δεν  θα
υπερβαίνει  την  προσφορά  που  αυτός  είχε  υποβάλει  (ρήτρα  υποκατάστασης).  Η  σύμβαση
συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και
ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Η  άπρακτη  πάροδος  της  προθεσμίας  θεωρείται  ως  απόρριψη  της
πρότασης. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής

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

Η πληρωμή του  αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  τμηματική  παράδοση των  υλικών.   Ως
τμηματική  παράδοση  νοείται  η  πλήρης  παράδοση  και  εγκατάσταση  του  εξοπλισμού  που
περιλαμβάνεται  σε  τουλάχιστον  ένα  (1)   κτίριο  της  παρούσας.  Για  κάθε  τμηματική  παράδοση
συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής.

Μετά  την  κατ’ αρχήν  παραλαβή  και  του  εξοπλισμού  και  του  δεύτερου  κτιρίου  σε  πλήρη  και
κανονική  λειτουργία  και  αφού  έχουν  ολοκληρωθεί  τυχόν  λοιπές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου,
συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. Ο λογαριασμός που θα
το συνοδεύει θα είναι το συνολικό ποσό της σύμβασης. Η αποπληρωμή του θα γίνει με την έγκριση
του  Πρωτοκόλλου  Οριστικής  Ποσοτικής  και  Ποιοτικής  Παραλαβής  της  προμήθειας  (του
συστήματος), οπότε και θα επιστραφεί το συνολικό ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η ορισμένη επιτροπή παραλαβής εκτελεί όλους τους προβλεπόμενους μακροσκοπικούς ελέγχους,
επιτόπιους ελέγχους σε κάθε σταθμό και ελέγχους καλής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

Όλοι  οι  λογαριασμοί  είναι  ανακεφαλαιωτικοί  και  από  κάθε  λογαριασμό  αφαιρούνται  οι
προηγούμενες  πληρωμές.  Τα  πρωτόκολλα  παραλαβής  κοινοποιούνται  υποχρεωτικά  στους
Αναδόχους.

Η  δαπάνη  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  τα  λοιπά  έξοδα  της  δημοπρασίας  βαρύνουν  τον
προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Ιδίως  βαρύνεται  με  τις
ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.
4013/2011 όπως ισχύει) όπως θα καθορισθεί με βάση τα προβλεπόμενα στο Ν. 4912/2022, και η
οποία θα υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Τα ανωτέρω (α) & (β) τελούν υπό την αίρεση των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 7 του
Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α’/17.03.2022), κατά το χρόνο εφαρμογής αυτού. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και
δεν  συμμορφωθεί  με  τις  σχετικές  γραπτές  εντολές  της  υπηρεσίας,  που  είναι  σύμφωνες  με  τη
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ)  εφόσον  δεν  φορτώσει,  δεν  παραδώσει  ή  δεν  αντικαταστήσει  τα  συμβατικά  αγαθά  ή  δεν
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.2
της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην  περίπτωση  συνδρομής  λόγου  έκπτωσης  του  αναδόχου  από  σύμβαση  κατά  την  ως  άνω
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις
διατάξεις  του  άρθρου  203  του  ν.  4412/20161 και  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη  περιγραφή  των
ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  ο  ανάδοχος,  προκειμένου  να  συμμορφωθεί,  μέσα  σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία
που  τεθεί  με  την  ειδική  όχληση,  παρέλθει,  χωρίς  ο  ανάδοχος  να  συμμορφωθεί,  κηρύσσεται
έκπτωτος  μέσα  σε  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο  ανάδοχος  δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  για  λόγους  που  αφορούν  σε  υπαιτιότητα  του  φορέα
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  το  οποίο
υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά  οι  παρακάτω
κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου
από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις
του  ν.  4412/2016  κατά  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  74  του  ως  άνω  νόμου,  περί
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  206  του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα

1  
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διάφορα  στάδια  των  διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο  ανάδοχος  και  παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων  των  άρθρων  5.2  (Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος
παράδοσης  υλικών),  6.4.  (Απόρριψη  συμβατικών  υλικών  –  αντικατάσταση),  καθώς  και  κατ’
εφαρμογή  των  συμβατικών  όρων  να  ασκήσει  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την
ημερομηνία  της  κοινοποίησης  ή  της  πλήρους  γνώσης  της  σχετικής  απόφασης.  Η  εμπρόθεσμη
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το
αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  προβλεπόμενου  στο  τελευταίο
εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός
προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  άσκησή  της,  άλλως  θεωρείται  ως  σιωπηρώς
απορριφθείσα.  Κατά  της  απόφασης  αυτής  δεν  χωρεί  η  άσκηση  άλλης  οποιασδήποτε  φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική.  Αν ασκηθεί  εμπρόθεσμα προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της  απόφασης μέχρι
αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε  διαφορά  μεταξύ  των  συμβαλλόμενων  μερών  που  προκύπτει  από  τις  συμβάσεις  που
συνάπτονται  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  διακήρυξης  ,  επιλύεται  με  την  άσκηση προσφυγής  ή
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την
άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.3  της  παρούσας,  διαφορετικά  η  προσφυγή απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Αν ο  ανάδοχος  της
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο
δικόγραφο της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα ακύρωσης  ή  τροποποίησης  διοικητικής  πράξης  ή
παράλειψης.
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εγκατεστημένα και διασυνδεδεμένα τα συστήματα /
είδη του εξοπλισμού, μετά τις απαραίτητες δοκιμές, σε κατάστασης θέσης για λειτουργία, σε επτά
(7)  μήνες.  Σημειώνεται  ότι  λόγω  του  ότι  πρόκειται  για  εγκαταστάσεις  συστημάτων  σε
λειτουργούντες χώρους γραφείων και σχολικής μονάδας, αντίστοιχα, η λειτουργία των οποίων δεν
πρέπει να διαταραχθεί, οι εργασίες τοποθέτησης θα πρέπει να λάβουν χώρα σε ώρες και ημέρες μη
εργάσιμες, σύμφωνα με αντίστοιχες εντολές της υπηρεσίας. 

Ο ανωτέρω συμβατικός χρόνος παράδοσης  και τοποθέτησης των υλικών, αντίστοιχα, μπορεί να
παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης & τοποθέτησης, υπό
τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης
συμβάσεων  κατά  τη  διάρκειά  τους,  β)  έχει  εκδοθεί  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου της  αναθέτουσας αρχής  μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού
οργάνου,  είτε  με πρωτοβουλία της  αναθέτουσας αρχής  και  εφόσον συμφωνεί  ο  ανάδοχος,  είτε
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον
αρχικό  συμβατικό  χρόνο  παράδοσης.   Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου
παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός
χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών.  Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του
συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που  προτίθεται  να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει  στην υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο από τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  208  του  ως  άνω  νόμου.  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με πρακτική δοκιμασία.
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Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό-  παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις  –απόρριψης  των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μπορούν  να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου  ή  αυτεπάγγελτα  σύμφωνα  με  την  παρ.  5  του  άρθρου  208  του  ν.4412/16.  Τα  έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που
διενεργήθηκαν  από  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες  επιτροπές  παραλαβής  μπορεί  να  ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους μέσα σε διάστημα  (40) σαράντα
εργάσιμων ημερών από την αποστολή έγγραφης εντολής παραγγελίας. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,
θεωρείται ότι  η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια,  με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με
βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του
υλικού  και  εγγραφής  του  στα  βιβλία  της,  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  πληρωμή  του
αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  οργάνου,  στην  οποία  δεν  μπορεί  να  συμμετέχουν  ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο.  Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης
δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν αφορά.
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6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου,
ο  δε  ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και  εφόσον έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.
2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Δεν προβλέπεται

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Δεν προβλέπεται

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισυνάπτεται η μελέτη με ΑΠ 5749/01.12.2021

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισυνάπτεται η μελέτη με ΑΠ 5749/01.12.2021 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Επισυνάπτεται η μελέτη με ΑΠ 5749/01.12.2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

Επισυνάπτεται ένα ΕΕΕΣ σε xml και pdf μορφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Του  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,   ……………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………  με  ΑΦΜ  …………………………..,  ΔΟΥ  …………………………….,  με  έδρα
………………………………..……….  Οδός  …….………………………………..  αριθμός
……………Τ.Κ. ………………..   Τηλ. ………………………. Email …………………….
αφού  έλαβα  γνώση  της   ……../…….  διακήρυξης  προμήθειας  για  την  ενεργειακή
αναβάθμιση  δημόσιων  κτιρίων  Δήμου  Κέας  που  αναγράφεται  στην  επικεφαλίδα  και  των
λοιπών τευχών δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω
την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους
όρους  της  διακήρυξης  και  αναλαμβάνω  την  υλοποίηση  της  σύμφωνα  τα  κάτωθι  τεχνικές
προδιαγραφές:

Εξοπλισμός Παλαιό  Δημαρχείο
Ιουλίδας

Νηπιαγωγείο Ιουλίδας

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΑΝΤΛΙΑ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΥΨΗΛΩΝ / ΜΕΣΑΙΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
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Θερμαντική ισχύς ≥16kW
CE
Αερόψυκτο σύστημα με 
οικολογικό ψυκτικό υγρό 
τύπου R32
Δυνατότητα παραγωγής 
ψυχρού υγρού
Ικανοποίηση 
προδιαγραφών 
EUROVENT
2ετής Εγγύηση
<60dB
Αντιπαγωτική προστασία 
έως -20ΟC
Δυνατότητα 
απομακρυσμένης 
σύνδεσης και διαχείρισης 
σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές
Εγκατάσταση
Μικροϋλικά  σύμφωνα με
τεχνικές προδιαγραφές
Δοκιμές
BMS
CE
2ετής Εγγύηση
Σύνδεση με δίκτυο 
ethernet
Άνοιγμα/ κλείσιμο 
μονάδας
Όριο ζήτησης.
Ένδειξη συναγερμού
Αναλυτής ενέργειας
Μετρητές - αναλυτές 
ενέργειας σύμφωνα με 
Τεχνικές Προδιαγραφές
Στεγανότητα & εύρος 
θερμοκρασιών σύμφωνα 
με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Δυνατότητα 
παραμετροποίησης 
θερμοκρασίας & 
δημιουργίας 
χρονοπρογραμμάτων 
κατανάλωσης ενέργειας 
σύμφωνα με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά
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Δυνατότητα εισαγωγής - 
ανάλυσης πολλαπλών 
λογαριασμών και 
κατηγοριοποίησης 
καταναλώσεων σύμφωνα 
με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Διαδικτυακή (cloud-
based) πλατφόρμα 
καταγραφής και 
παρακολούθησης 
κατανάλωσης ενέργειας 
σύμφωνα με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Εκπαίδευση στελεχών 
Δήμου
Παραχώρηση κωδικών 
πρόσβασης στην 
πλατφόρμα
Ελεγκτές σύμφωνα με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά
Fan Coils
CE
ISO 9001
Κατασκευή, απόδοση & 
στάθμη θορύβου κατά τα 
διεθνή πρότυπα 
Ικανοποίηση 
προδιαγραφών 
EUROVENT
2ετής Εγγύηση
Λοιπά τεχνικά 
χαρακτηριστικά σύμφωνα
με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές
Κυκλοφορητής
CE
Inverter
Παροχή από 3,00 έως & 
4,50 m3/h
Δοχείο αδράνειας
CE
DIN 4753 και ΕΝ 12897
Διπλής ενέργειας
Χωρητικότητα 500 
λίτρων
Υδραυλικές συνδέσεις 
σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές
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Μόνωση κ.λπ. τεχνικά 
χαρακτηριστικά σύμφωνα
με τις τεχνικές 
προδιαγραφές
Ελεγκτής αλληλουχίας
CE
Ικανότητα ελέγχου 3 
ή/και περισσοτέρων 
λεβήτων, αντλιών 
θερμότητας
Δυνατότητα ελέγχου 
πολυβάθμιων ή 
αναλογικών καυστήρων
Δυνατότητα ελέγχου 
θερμοκρασίας του 
συλλέκτη προσαγωγής 
πρωτεύοντος συστήματος

Χωρίς ανάγκη εργαλείων 
προγραμματισμού
Σύνδεση με το κεντρικό 
σύστημα διαχείρισης 
(BMS)
Κλιματιστικές μονάδες
CE
Ικανοποίηση 
προδιαγραφών 
EUROVENT
Ενεργειακή κλάση 
Α++/A+++
Inverter
Ισχύς σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές 
Εγκατάσταση & 
μικροϋλικά

……………….…………
(Ημερομηνία)
Ο  Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα – Ιδιότητα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Του  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,   ……………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………  με  ΑΦΜ  …………………………..,  ΔΟΥ  …………………………….,  με  έδρα
………………………………..……….  Οδός  …….………………………………..  αριθμός
……………Τ.Κ. ………………..   Τηλ. ………………………. Email …………………….
αφού  έλαβα  γνώση  της   ……../…….  διακήρυξης  προμήθειας  για  την  ενεργειακή
αναβάθμιση  δημόσιων  κτιρίων  Δήμου  Κέας  που  αναγράφεται  στην  επικεφαλίδα  και  των
λοιπών τευχών δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω
την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους
όρους της διακήρυξης και αναλαμβάνω την υλοποίηση της σύμφωνα με τις παρακάτω τιμές:

Ομάδες Εργασιών

Προϋπολογιζόμενη
τιμή 

πλέον ΦΠΑ

Προσφερόμενη έκπτωση σε
ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΟΜΑΔΑ Α:  ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – 
ΝΕΡΟΥ, 16KW
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BMS

ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

……………….…………
(Ημερομηνία)
Ο  Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα – Ιδιότητα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος……………..)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2).............................

2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα3) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ4.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι  εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………5 υπέρ του 

(i)  [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..

β)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..

γ)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..6 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για  τη  συμμετοχή  του/της/τους  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................7

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση
της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............8 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους  μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της
απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 9 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 10. 

3  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
4  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό 
και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
5   ο.π. υποσ. 3.
6  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
7  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
8 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
9  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
10              ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα 
(30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 
περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
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ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  την  Τράπεζα  μας  απαλλαγμένη  από  κάθε  σχετική  υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο  ...  της  Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  με  την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της11. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε12.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι  εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 

11  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
12  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 
εγγυητική επιστολή.

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4  Όπως υποσημείωση 3.
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(i)  [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη  /  Πρόσκληση  /  Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους  μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της
απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης8)

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 
σύμβαση.

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται 
από τη διακήρυξη. 
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 
εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Υπόδειγμα Σύμβασης 

          

                                                                  Ιουλίδα
Κέας  ...0...2022        

   Aριθμ. Πρωτ.  ……..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η πράξη χρηματοδοτείται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER
Κυκλάδων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε., Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της  Ελλάδας  2014  –  2020,  με  συγχρηματοδότηση  από  το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, ΣΑΕ: 082/1, Κωδικός ΣΑΕ της πράξης: 2017ΣΕ08210000

CPV: 44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
         42511110-5 Αντλίες θερμότητας
         44621100-0 Σώματα καλοριφέρ
         42943600-4 Κυκλοφορητές υψηλής θερμοκρασίας
         48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή
         31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων
         50721000-5 Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων θέρμανσης

Σήμερα, ημέρα …………..,  ….. του μηνός ……………………….. του έτους 2022, στην έδρα του
Δήμου Κέας (Ιουλίδα Κέας ΤΚ84002) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

Α. του  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ που εδρεύει στην Ιουλίδα της νήσου Κέας, (Α.Φ.Μ. 090116331, Δ.Ο.Υ.
Κορωπίου) όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης από την Δήμαρχο κα.
Ειρήνη Βελισσαροπούλου καλούμενη στο εξής και χάριν συντομίας η «ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

και
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Β.  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ………………………………… και  το  διακριτικό  τίτλο
…………………………  που  εδρεύει  στην  …………………………  οδός  ……,  αρ.  ……,  ΤΚ
……….., (Α.Φ.Μ. ………………. Δ.Ο.Υ. ………………..), όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την
υπογραφή της παρούσης από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. ………………………………………
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 πρώτη εκ των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη: 
- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,

- Το Ν.  4488/2017 (ΦΕΚ A 137 -  13.09.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις  Δημοσίου και
λοιπές  ασφαλιστικές  διατάξεις,  ενίσχυση της  προστασίας  των  εργαζομένων,  δικαιώματα
ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»

- Το  Ν.  4497/2017  (ΦΕΚ  Α  171/13.11.2017)  «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

- Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄191) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την

εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.
3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013»,

- Τον  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ  Α΄  143/28.06.2014)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και
εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες
διατάξεις» 

- Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις»,

- Τον  Ν.  4152/2013  (ΦΕΚ Α΄  107/09.05.2013)  «Επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  των  νόμων
4046/2012,  4093/2012  και  4127/2013»,  παράγραφος  Ζ΄  «Προσαρμογή  της  ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» που κατήργησε το ΠΔ 166/2003
(ΦΕΚ Α΄ 138/05.06.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35
της  29.06.2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές
συναλλαγές»,

- Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/28.02.2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»,

- Τον  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  Α΄  204/15.09.2011)  «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» (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.),

- Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
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- Το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄
550/1993)  «Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)»,

- Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68/20.03.2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- του ν.  3310/2005 (Α'  30)  “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας  και  την αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»,  της  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν.
4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και
β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».

- Τον  Ν.  3469/2006  (ΦΕΚ  Α΄  131/28.06.2006)  «Εθνικό  Τυπογραφείο,  Εφημερίς  της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,

- Τον  Ν.  2859/2000  (ΦΕΚ  Α΄  248/07.11.2000)  «Κύρωση  Κώδικα  Φόρου  Προστιθέμενης
Αξίας»,

- Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- Το ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34/23.03.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

- Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- Το π.δ. 39/2017 (Α΄64)  «Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  ενώπιον  της

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
- Την  Κ.Υ.Α.  Π1/2380/18.12.2012  (ΦΕΚ Β΄  3400/20.12.2012)  «Ρύθμιση των  ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων»,

- Tην  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.05.2017)  Υπουργική  Απόφαση  «Ρύθμιση  ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

- Την Κ.Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

- Την  με  αριθμ.  πρωτ.  Π1/542/04.03.2014  εγκύκλιο  με  θέμα  «Ενημέρωση  για  το  Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5),

- Την  Υπ.  Απ.  110427/ΕΥΘΥ/1020  (ΦΕΚ/Β 3521/2016)  «Εθνικοί  κανόνες  επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους  Φορείς  -  Διαδικασία  ενστάσεων  επί  των  αποτελεσμάτων  αξιολόγησης
πράξεων.»

- Την  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/02.06.2017)  Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
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- Τον  Ν.  4205/2013  (ΦΕΚ  Α΄  242/06.11.2013)  «Ηλεκτρονική  επιτήρηση  υποδίκων,
καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια και άλλες διατάξεις»,

- Τον Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242/11.10.2002), άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων»,

- Τον Κανονισμό αριθ. 910/2014 (L 257/28.8.2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου,  της  23ης  Ιουλίου  2014,  σχετικά  με  την  ηλεκτρονική  ταυτοποίηση  και  τις
υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την
κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ,

- Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  213/2008  της  Επιτροπής  της  28ης  Νοεμβρίου  2007  για
τροποποίηση Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV,

- Την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης
Φεβρουαρίου 2014 «σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ»,

- Τις πρότυπες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
- Την με αρ. πρωτ. 572/02.07.2021 πρόσκληση, με Κωδικό: M2998772 της Ομάδας Τοπικής

Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ» για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη
Με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης
Δράσεων  των  Στρατηγικών  Τοπικής  Ανάπτυξης  με  Πρωτοβουλία  Τοπικών  Κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές
περιοχές»,  Υπο-δράση: 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ.  ύδρευση,
αποχέτευση,  οδοποιία  εντός  οικισμού  κ.λπ.),  συμπεριλαμβανομένης  της  εξοικονόμησης
ενέργειας  σε  χρησιμοποιούμενα  δημόσια  κτίρια»,  η  οποία  συγχρηματοδοτείται  από  το
Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  υποβάλλουμε  πρόταση  για  τη
χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων Δήμου
Κέας», κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016536081

- Την με αρ. πρωτ. 4789/10-10-2019 αίτηση υποβολής  χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο
«Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας» στο ανωτέρω πρόγραμμα 

- Την με  αρ.  πρωτ.  3835/07.12.2020 απόφαση ένταξης  της  πράξης  με  τίτλο  «Ενεργειακή
αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας» στη Υπο-δράση: 19.2.4.1 του ΠΑΑ 2014 -
2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΕΨ7ΛΞ-Λ0Α) 

- την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. 376/2022 (ΑΔΑ: ΨΒ38ΩΕΔ-ΡΩΗ // ΑΔΑΜ:
22REQ010566834)

- την  με  αρ.  ……../2022  απόφαση  Ο.Ε.  του  Δήμου  Κέας  σχετικά  με  την  α)  Έγκριση
διενέργειας  της  προμήθειας,  της  μελέτης  και  των  λοιπών  τευχών  δημοπράτησης,  β)
Καθορισμό του τρόπου ανάθεσης της προμήθειας, γ) Έγκριση των όρων δημοπράτησης της
προμήθειας, δ) Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ε) Συγκρότηση της
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης.  

- Το υπ’ αρ. πρωτ. ………./…………..2022 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων προσφορών και την αποσφράγιση,
αξιολόγηση και  βαθμολογία  των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική
Προσφορά»

- Την υπ’ αριθμ. …../2022 (ΑΔΑ: …………..) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Κέας με την
οποία  εγκρίθηκε  το  πρακτικό  αξιολόγησης  και  βαθμολογίας  των  (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».
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- Την υπ’ αρ. ……/…………2022 πρωτ. πρόσκληση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά»

- Το υπ’ αρ.  πρωτ.  ……../……….2022  Πρακτικό  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού
σχετικά  με  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  την  αξιολόγηση  των  (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά» και την κατάταξη των προσφορών.

- Την υπ’ αριθμ. …./2022 (ΑΔΑ: …………….) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Κέας με την
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και
κατάταξης των προσφορών».

- Την υπ’ αρ. πρωτ. ………/……....2022 Πρόσκληση της Δημάρχου στον ανάδοχο για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

- Το  υπ’ αρ.  πρωτ.  ………/…….2022  Πρακτικό  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού
σχετικά  με  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση, και  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης του αναδόχου και την εισήγηση της για την κατακύρωση της πράξης.

- Την υπ’ αριθμ. ……/2022 (ΑΔΑ: ………………………..) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου
Κέας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης
και ανακηρύχθηκε ανάδοχος, η εταιρεία με την επωνυμία «……………………………….»
και το διακριτικό τίτλο «………………………..».

- Την προσφορά της δεύτερης των συμβαλλομένων και
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ………/……………………….2022 πρόσκληση προς τη δεύτερη των

συμβαλλομένων για την υπογραφή της παρούσας.

Καθώς και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  του
διαγωνισμού,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και  εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στη  δεύτερη  των  συμβαλλομένων,  εταιρεία  με  την  επωνυμία
«………………………………………..» και  το διακριτικό τίτλο «………………………………»
καλούμενη εφεξής ως «ΑΝΑΔΟΧΟ», την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ», συνολικού
ποσού ίσο με ………………………………….. ΕΥΡΩ (…………………….,00 €) χωρίς ΦΠΑ 24%
ή  ίσο  με  ………………………..  ΕΥΡΩ  (………………………,00  €),  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.  24%,  που  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  64.7131.0002  του  οικονομικού  έτους  2022  του
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας, με τους παρακάτω όρους τους οποίους και αποδέχεται πλήρως
και χωρίς καμία επιφύλαξη.

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες προμήθειας και  εγκατάστασης του συστήματος
ενεργειακής  αναβάθμισης  μέχρι  την  Οριστική  Ποιοτική  και  Ποσοτική  Παραλαβή  για  την
προμήθεια και εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος.
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Όλες οι επιβαρύνσεις, εισφορές, φόροι, κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων, επιβαρύνσεις που τυχόν
επιβληθούν αναδρομικά θα βαρύνουν όλες τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Η κάλυψη δαπανών που απαιτούνται
για  το  Φ.Π.Α,  καθώς  και  επιπρόσθετες  δαπάνες  που  για  οποιοδήποτε  λόγο  θα  απαιτηθούν  να
καταβληθούν, για την ολοκλήρωση του έργου, που υπερβαίνουν ή δεν εντάσσονται στον επιλέξιμο
προϋπολογισμό, βαρύνουν την ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Οι  τιμές  της  προσφοράς  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε  καμία  περίπτωση  δεν  αναθεωρούνται  αλλά
παραμένουν  σταθερές  και  αμετάβλητες  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης.  Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.α.) στο όνομα της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 1Ο: Αντικείμενο σύμβασης – Θεσμικό πλαίσιο

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ». Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει
την προμήθεια από τον Δήμο Κέας, όλων των απαραίτητων ειδών τα οποία θα ενισχύσουν την
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου και του Νηπιαγωγείου Ιουλίδας. 

Επίσης, η παρούσα σύμβαση προμήθειας αποσκοπεί στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των δημοτικών κτιρίων.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής προμήθειες: 
Παλιό Δημαρχείο:

 αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών ισχύος 16kW
 5 κλιματιστικές μονάδες ισχύος 9000 BTU/h  έκαστη 
 Ελεγκτής αλληλουχίας λεβητα πετρελαίου -Α/Θ
 Σύστημα BMS
 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής από 3,00 έως και 4,5 m3/h, τύπου inverter

Νηπιαγωγείο Ιουλίδας:

 αντλία θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών ισχύος 16 kW
 8 θερμαντικά σώματα τύπου fan coil
 Σύστημα BMS
 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής από 3,00 έως και 4,5 m3/h, τύπου inverter

και οι εξής φάσεις  μετατροπής και εγκατάστασης
Δημαρχείο

1. Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και σύνδεση της με το Δοχείο Αδρανείας.
2. Τοποθέτηση 5 κλιματιστικών μονάδων ισχύος 9000 BTU/h  έκαστη
3. Τοποθέτηση δοχείου αδράνειας 500 λίτρων εντός του λεβητοστάσιου.
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4. Τοποθέτηση φίλτρων νερού στο δίκτυο του υφιστάμενου κυκλώματος.
5. Μετατροπή  υφιστάμενων  σωληνώσεων  και  σύνδεση  τους  με  το  δοχείο  αδρανείας,  την

αντλία θερμότητας και τον υφιστάμενο λέβητα.
6. Αντισκωριακή βαφή των υφιστάμενων σωληνώσεων και θερμική μόνωση αυτών.
7. Σύνδεση δοχείου αδρανείας με υφιστάμενο λέβητα και την αντλία θερμότητας, οι βαλβίδες

και οι ενώσεις συμπεριλαμβάνονται.
8. Τοποθέτηση κυκλοφορητών πρωτεύοντος κυκλώματος και σύνδεση με δοχείο αδράνειας.
9. Τοποθέτηση κυκλοφορητών πρωτεύοντος κυκλώματος.
10. Αντικατάσταση κυκλοφορητών δευτερεύοντος κυκλώματος.
11. Εγκατάσταση αυτοματισμού ενεργοποίησης συστήματος αντλίας θερμότητας.
12. Εγκατάσταση συστήματος BMS με λειτουργία απομακρυσμένης διαχείρισης .
13. Εγκατάσταση εξωτερικού ανοδίου.

Νηπιαγωγείο Ιουλίδας
1. Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.
2. Τοποθέτηση φίλτρων νερού στο δίκτυο του υφιστάμενου κυκλώματος.
3. Μετατροπή υφιστάμενων σωληνώσεων και σύνδεση τους με την αντλία θερμότητας.
4. Αντισκωριακή βαφή των υφιστάμενων σωληνώσεων και θερμική μόνωση αυτών.
5. Εγκατάσταση αυτοματισμού ενεργοποίησης συστήματος αντλίας θερμότητας
6. Τοποθέτηση κυκλοφορητών πρωτεύοντος κυκλώματος.
7. Εγκατάσταση συστήματος BMS με λειτουργία απομακρυσμένης διαχείρισης .
8. Εγκατάσταση εξωτερικού ανοδίου.
9. Εγκατάσταση 8 θερμαντικών σωμάτων τύπου fan coil

Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει όλα τα μικροϋλικά ή αυτοματισμούς.

Επίσης, με την προμήθεια αυτή θα προμηθευτούν και θα συνδεθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για
την πλήρη και ορθή λειτουργία των συστημάτων.

Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των προβλεπόμενων εκ
της μελέτης προμήθειας του Δήμου Κέας, σε πλήρη λειτουργία.

Ο ανάδοχος θα παραδώσει σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας το συνολικό σύστημα των
δύο δημοτικών κτιρίων.

ΑΡΘΡΟ 2Ο: Συμβατικά στοιχεία

Η σύμβαση έχει μεγαλύτερη ισχύ από τα άλλα έγγραφα του διαγωνισμού. Τα έγγραφα που θα
συνοδεύουν τη σύμβαση θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των  περιεχομένων  σ'  αυτά  όρων,  η  σειρά  ισχύος  αυτών
καθορίζεται με την ακόλουθη σειρά ισχύος:

 Η Διακήρυξή της

 Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης 

 Η Τεχνική Περιγραφή 

 Οι τεχνικές Προδιαγραφές 

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 



13
6

 Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρήσει πιστά της απαιτήσεις των συμβατικών τευχών σε
όλα  τα  σημεία  εκτός  από  εκείνα  που  διαφοροποιούνται  στην  προσφορά  του,  τα  οποία  έχουν
αξιολογηθεί και έχουν γίνει αποδεκτά από την υπηρεσία κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής
του προσφοράς, σύμφωνα με το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: Οικονομικό Αντικείμενο

Το συγκεντρωτικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης όπως υποβλήθηκε από τον  ΑΝΑΔΟΧΟ,
σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό και την οικονομική του προσφορά έχει ως ακολούθως.

Ομάδες Εργασιών

Προϋπολογιζόμε
νη τιμή 

πλέον ΦΠΑ

Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες
μονάδες (%)

Ολογράφως
Αριθμητικώ

ς

ΟΜΑΔΑ Α:  ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ 
– ΝΕΡΟΥ, 16KW
ΟΜΑΔΑ Β: 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BMS

ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 4Ο: Τόπος παράδοσης - Προθεσμία περατώσεως

Ο Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης είναι οι εγκαταστάσεις της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στα σημεία που
προβλέπονται από την Τεχνική Περιγραφή.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/ εγκατάστασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από
την  ημερομηνία  υπογραφής,  εντός  της  οποίας  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει
εγκατεστημένα και διασυνδεδεμένα τα συστήματα / είδη του εξοπλισμού, μετά τις  απαραίτητες
δοκιμές,  σε  κατάστασης  θέσης  για  λειτουργία.  Σημειώνεται  ότι  λόγω  του  ότι  πρόκειται  για
εγκαταστάσεις  συστημάτων  σε  λειτουργούντες  χώρους  γραφείων  και  σχολικής  μονάδας,
αντίστοιχα, η λειτουργία των οποίων δεν πρέπει να διαταραχθεί, οι εργασίες τοποθέτησης θα πρέπει
να λάβουν χώρα σε ώρες και ημέρες μη εργάσιμες, σύμφωνα με αντίστοιχες εντολές της υπηρεσίας.

Προβλέπεται  η  δυνατότητα παράτασης της  χρονικής  διάρκειας  εκτέλεσης  του αντικειμένου της
σύμβασης, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Η παράταση
εκτέλεσης της σύμβασης θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως
αποτυπώνεται στους όρους της διακήρυξης και θα χορηγείται με τους ίδιους ακριβώς όρους, οι
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οποίοι  ίσχυαν  για  την  αρχική  σύμβαση.  Στην  περίπτωση  που  το  αίτημα υποβάλλεται  από  τον
ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. Προβλέπεται η δυνατότητα
χορήγησης και περισσότερων της μίας αλλεπάλληλων παρατάσεων, εφόσον αυτό δικαιολογείται
από αντικειμενικούς λόγους, αλλά σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια των περισσότερων της
μίας παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τη αρχική χρονική διάρκεια της σύμβασης, με τρόπο
που  να  συνεπάγεται  καταστρατήγηση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  αλλοίωση  των  όρων
διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς
να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Τα αναλογούντα ποσά για την τυχόν
χορηγηθείσα παράταση έχουν περιληφθεί στο ποσό του αρχικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού
και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  υπερβαίνουν  το  ποσό του  αρχικού  προϋπολογισμού.  Ο ανάδοχος
υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής,
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει εγκατεστημένο και πλήρως λειτουργικό μέρος
του συμβατικού αντικειμένου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης

Όλες οι μεταξύ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή
αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με
έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούνται
κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Στοιχεία  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  Αρμόδιος  επικοινωνίας  :  Δήμητρα  Δεμένεγα,  ΠΕ  Πολ.  Μηχανικός
Προϊσταμένη  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Περιβάλλοντος,  email:
texniki@kea.gr

Στοιχεία  ΑΝΑΔΟΧΟΥ:  Αρμόδιος  επικοινωνίας:  ……………………………....,  email:
………………………………..

ΑΡΘΡΟ 7Ο: Εγκατάσταση Συστήματος

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει
να υποβάλλει  στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ  υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις  ανάγκες για την
προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από την  ΥΠΗΡΕΣΙΑ καθώς και κάθε ενέργειας που κατά
την κρίση του πρέπει να κάνει η ΥΠΗΡΕΣΙΑ προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της
ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολο του.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη
μεταφορά,  εγκατάσταση,  σύνδεση  και  παράδοση  του  εξοπλισμού  σε  πλήρη  και  κανονική
λειτουργία.
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ΑΡΘΡΟ 8Ο: Υποχρεώσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται  να  ζητήσει  τη  συνδρομή  της  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ προκειμένου  να
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί
ότι  η  επικοινωνία  αυτή  απαιτείται  για  να  τον  υποβοηθήσει  στην  εκπλήρωση  των  συμβατικών
υποχρεώσεών του.  Η  ΥΠΗΡΕΣΙΑ θα παρέχει την αναγκαία συνδρομή στον βαθμό που της το
επιτρέπουν οι κείμενες διατάξεις.

Η  ΥΠΗΡΕΣΙΑ υποχρεούται να παράσχει στον  ΑΝΑΔΟΧΟ κάθε δυνατή αρωγή, να εξασφαλίσει
την πρόσβαση και γενικά να διευκολύνει με κάθε τρόπο την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση της
ανατεθείσας  προμήθειας  από  αυτόν.  Άρνηση,  καθυστέρηση  ή  αδυναμία  της  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  να
ενεργήσει αναλόγως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαλλάσσουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ από κάθε ευθύνη του
για την μη έγκαιρη ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης κατά το άρθρο 4 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 9Ο: Υποχρεώσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση και τα συμβατικά στοιχεία
υποχρεώσεις του όπως αναφέρονται στην παρούσα, με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα
με τους όρους και  τις  προϋποθέσεις  τους,  την προσφορά του η οποία έγινε αποδεκτή από την
ΥΠΗΡΕΣΙΑ, καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, καθ’
όλη τη διάρκεια της παρούσας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος μεταξύ άλλων: 

1. Για  όλα τα  προσφερόμενα στοιχεία  να εκτελεί  δοκιμές  προκειμένου για την  πλήρη και
κανονική λειτουργία του συνολικού συστήματος και στα δύο (2) υπό αναφορά συστήματα.

2. Να  διαθέτει  όλη  την  κατάλληλη  εργατική  δύναμη  για  την  υλοποίηση  της  προμήθειας,
ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 

3. Να ειδοποιεί γραπτώς την ΥΠΗΡΕΣΙΑ όταν τελειώνει κάθε μέρος της προμήθειας και όταν
τελειώσει  συνολικά η  προμήθεια.  Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα  εκτελέσει  ελέγχους  παρουσία  του
αρμόδιου μηχανικού της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και προς ικανοποίηση του, για κάθε υπό προμήθεια
υλικό που προβλέπονται δοκιμές σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την προσφορά του,
καθώς και για όλο το Σύστημα. 

4. Να  αναλάβει  με  δικό  του  κόστος  κάθε  υπερωρία  που  θα  κριθεί  αναγκαία  για  την
ολοκλήρωση  της  σύμβασης  σε  σχέση  με  τις  υπάρχουσες  καταστάσεις  σύμφωνα  με  τις
οποίες θα εκτελέσει την προμήθεια του Συστήματος. 

5. Μέχρι να τεθεί ολόκληρο το σύστημα σε πλήρη λειτουργία, θεματοφύλακας των υλικών
που έχει προσκομίσει ορίζεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε
αποθήκες  της  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ μετά  από  αίτημα  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  την  ευθύνη  όμως  θα
εξακολουθήσει να έχει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

6. Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα  προμηθεύσει  την  ΥΠΗΡΕΣΙΑ με  εγχειρίδια  λειτουργίας  και
συντήρησης. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Αγγλικά ή στα
Ελληνικά. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις του άρθρου 12 του τεύχους της Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων της οικείας Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο: Παραλαβή συστήματος – Πληρωμές

Η πληρωμή του  αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  τμηματική  παράδοση των  υλικών.   Ως
τμηματική  παράδοση  νοείται  η  πλήρης  παράδοση  και  εγκατάσταση  του  εξοπλισμού  που
περιλαμβάνεται  σε  τουλάχιστον  ένα  (1)   κτίριο  της  παρούσας.  Για  κάθε  τμηματική  παράδοση
συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής.

Μετά  την  κατ’ αρχήν  παραλαβή  και  του  εξοπλισμού  και  του  δεύτερου  κτιρίου  σε  πλήρη  και
κανονική  λειτουργία  και  αφού  έχουν  ολοκληρωθεί  τυχόν  λοιπές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου,
συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. Ο λογαριασμός που θα
το συνοδεύει θα είναι το συνολικό ποσό της σύμβασης. Η αποπληρωμή του θα γίνει με την έγκριση
του  Πρωτοκόλλου  Οριστικής  Ποσοτικής  και  Ποιοτικής  Παραλαβής  της  προμήθειας  (του
συστήματος), οπότε και θα επιστραφεί το συνολικό ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η ορισμένη επιτροπή παραλαβής εκτελεί όλους τους προβλεπόμενους μακροσκοπικούς ελέγχους,
επιτόπιους ελέγχους σε κάθε σταθμό και ελέγχους καλής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

Όλοι  οι  λογαριασμοί  είναι  ανακεφαλαιωτικοί  και  από  κάθε  λογαριασμό  αφαιρούνται  οι
προηγούμενες  πληρωμές.  Τα  πρωτόκολλα  παραλαβής  κοινοποιούνται  υποχρεωτικά  στους
Αναδόχους.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με  τον τρόπο που προβλέπεται  στα έγγραφα της  σύμβασης.  Ιδίως βαρύνεται  με τις  ακόλουθες
κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε
πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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γ)  Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος  4% επί του καθαρού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 11Ο: Κατάθεση εγγυήσεων

Οι εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται υπέρ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο τρόπος κατάθεσης, ο χρόνος ισχύος, ο τρόπος αποδέσμευσης και επιστροφής των εγγυητικών
καθορίζεται στην διακήρυξη (παρ. 4.1) και στο Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκόμισε και κατέθεσε, όπως προβλέπεται
από τη διακήρυξη, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού …………………………..€, και
ισχύος έως «…………………………………..», η οποία εκδόθηκε υπέρ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από την
………………………..  ……………,  με  ημερομηνία  ……………………………..  και  Αριθμό
……………………………...

ΑΡΘΡΟ 12Ο: Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Τροποποιήσεις  ή  αλλαγές  της  σύμβασης  επιτρέπονται  εφόσον  δεν  αλλοιώνουν  το  φυσικό  και
οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί
Παράρτημα της αρχικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13Ο: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων  των  άρθρων  5.2  (Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) της διακήρυξης, καθώς
και  κατ’ εφαρμογή  των  συμβατικών  όρων  να  ασκήσει  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών
από  την  ημερομηνία  της  κοινοποίησης  ή  της  πλήρους  γνώσης  της  σχετικής  απόφασης.  Η
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. 
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Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  άσκησή  της,  άλλως  θεωρείται  ως
σιωπηρώς απορριφθείσα.  Κατά της  απόφασης αυτής  δεν χωρεί  η  άσκηση άλλης οποιασδήποτε
φύσης  διοικητικής  προσφυγής.  Αν  κατά  της  απόφασης  που  επιβάλλει  κυρώσεις  δεν  ασκηθεί
εμπρόθεσμα  η  προσφυγή  ή  αν  απορριφθεί  αυτή  από  το  αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 17Ο: Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών
που  προκύπτει  από  τις  συμβάσεις  που  συνάπτονται  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  διακήρυξης  ,
επιλύεται  με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της  Περιφέρειας,  στην
οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου
205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά
η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Μετά την ανάγνωση της σύμβασης τα δύο συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν έξι (6) όμοια αντίτυπα
αυτής. Από αυτά πέντε κατατέθηκαν στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ και το έκτο έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Κέα, …/…./………

Η νόμιμη εκπρόσωπος του Δήμου Κέας

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Δήμαρχος Κέας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

Για ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ          ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
    Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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-την εισήγηση του Προέδρου,
-τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας», 
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ε΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 
117,
-  την με αριθμό 5749/2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ», προϋπολογισμού 44.969,84  ευρώ
(συμπ. ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 5749/01.12.2021 μελέτη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσας.

Β.  Εγκρίνει την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Γ. Καθορίζει τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΑΣ», σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της με αριθμό 5749/01.12.2021 μελέτης του 
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 80/2022
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Θέμα  3ο:  Εισήγηση προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  που αφορά στην  α)  αποδοχή  των  όρων και
προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένο στο
Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  “Αντώνης  Τρίτσης”  για  την  εκτέλεση  έργου  “Βελτίωση  βατότητας
αγροτικής οδοποιίας Ν. Κέας” και β) εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή
του δανειστικού συμβολαίου.  

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την
92/2021 (ΑΔΑ:ΩΥΧΗΩΕΔ-Π47) απόφασή μας, εγκρίναμε την υποβολή πράξης με τίτλο «Βελτίωση
βατότητας  αγροτικής  οδοποιίας  νήσου  Κέας»  συνολικού  προϋπολογισμού  1.292.766,42  ευρώ
(1.042.553,57 προ ΦΠΑ), και αφορά εν συνόλω το έργο και τις οριζόντιες επικουρικές δράσεις,
στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο : «Ανάπτυξη της υπαίθρου –
Αγροτική οδοποιία». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.255.113,03 € συμπ.
Φ.Π.Α.  και  ο  προϋπολογισμός  των οριζοντίων επικουρικών δράσεων ανέρχεται  στο ποσό των
37.653,39 € συμπ. Φ.Π.Α.. Στη συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερι-
κών με το με αριθμ.πρωτ.  10725/2021/02.03.2022 έγγραφό της (ΑΔΑ: ΩΝΑ146ΜΤΛ6-ΔΗΘ) μας
γνωστοποίησε την ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νήσου
Κέας» στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, συνολικού προϋπολογισμού 1.273.939,73 €. 

Στην Υπηρεσία μας  διαβιβάστηκε  το υπ’ αρίθμ. 435244/15.04.2022 έγγραφο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο θέτω υπόψη σας, με το οποίο μας
ανακοινώθηκε η έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.& Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Ανα-
πτυξιακό Πρόγραμμα  “Αντώνης Τρίτσης”. Στο ανωτέρω έγγραφο, δίνονται σαφείς οδηγίες για τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται  για την συνομολόγησή του. 

Εισηγούμαστε την αποδοχή όλων των όρων που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων, με την 3771/2/14-04-2012 (ΑΔΑ 6ΓΖ5469ΗΗ7-9Α0) απόφασή του, με
την  οποία  εγκρίθηκε  η  χορήγηση  επενδυτικού  δανείου  στο   Δήμο  μας  συνολικού  ποσού
1.273.939,73 €  ενταγμένου  στο  Ειδικό  Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  “Αντώνης  Τρίτσης”,  για  την
εκτέλεση του έργου:   «Βελτίωση βατότητας  αγροτικής  οδοποιίας  νήσου  Κέας»,  και  ως  αυτοί
αναφέρονται  σαφώς  και  αναλυτικά  στο με  αριθμ.  πρωτ.  435244/15.04.2022  έγγραφο  της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Η Οικονομικήε Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

1. το άρθρο 72 παρ. ιβ, του Ν. 3852/2010
2. το υπ΄αριθ. πρωτ. 435244/15.04.2022 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
     Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
3. την εισήγηση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την Αποδοχή όλων των όρων που έθεσε το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με την 3771/2/14-04-2012 (ΑΔΑ 
6ΓΖ5469ΗΗ7-9Α0) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού δανείου στο  
Δήμο μας συνολικού ποσού 1.273.939,73 € ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
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“Αντώνης Τρίτσης”, για την εκτέλεση του έργου:  «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νή-
σου Κέας», και ως αυτοί αναφέρονται σαφώς και αναλυτικά στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 
435244/15.04.2022 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, 
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Τέλος εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τη νόμιμο εκπρόσωπό του,  κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας, για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 81/2022

Θέμα 4ο :  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού αμαξιδίου ΑμεΑ.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Καμίλης Θεόδωρος   

                                Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

                                                     Λουρής Αντώνιος 

                                                            Πατηνιώτη Μαρία 

                                                                        Δεμένεγας Νικόλαος

              Γροσομανίδη Παρασκευή


