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 Πεξίιεςε δηαθήξπμεο δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ 

   Πξνθεξύζζεη δεκόζην ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό  κε 

αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  ηελ  πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ παηδηθώλ ραξώλ γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε πθηζηάκελεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο   πνπ 

είλαη  εγθαηεζηεκέλεο ή εληόο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Δήκνπ 

Νάνπζαο ή εληόο ηδηόθηεησλ νηθνπέδσλ ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο ή εληόο αθηλήησλ, 

ηα νπνία έρνπλ παξαρσξεζεί θαηά ρξήζε ζην Δήκν Νάνπζαο ή εληόο αθηλήησλ 

γηα ηα νπνία έρεη δεηεζεί από ην Δήκν Νάνπζαο ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπο 

από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.  

Σηότος ηης προμήθειας είναι ποιοηική αναβάθμιζη ηων παιδικών ταρών με 

ζηότο ηην αζθαλή λειηοσργία ηοσς.: (Α/Α      62505       ζπζηήκαηνο ΕΗΔΗ ) 

CPV : 37535230-8, 37535100-8, 37535240-1, 44111700-8, 34991000-0 

 Φνξέαο  πινπνίεζεο  ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη  ν Δήκνο Η.Π. Νάνπζαο.   Η 

δαπάλε γηα ηε ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Κ.Α. : 02.30.7135.042  ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 θαη ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο  2019 . 

Φορζασ χρηματοδότηςησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ είναι  το ΠΔΕ ΤΠ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΕ 
0552017Ε05500010  με το ποςό  208.382,00 ευρώ  Α.Π.34502/9-7-2018  Απόφαςη  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ 

 Οη Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ζωσ   τρία    τμήματα : 

ΣΜΗΜΑ 1  : « ΟΜΑΔΑ  Ι OΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ  », εθηηκώκελεο αμίαο 

75.600,00  πιένλ ΦΠΑ  24%.  

ΣΜΗΜΑ 2  : «ΟΜΑΔΑ  ΙΙ ΔΑΠΕΔΟ ΑΦΑΛΕΙΑ », εθηηκώκελεο αμίαο .61.250,00  

πιένλ ΦΠΑ  24%. 

ΣΜΗΜΑ  3 «ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ ΦΩΣΙΣΙΚΑ » εθηηκώκελεο αμίαο 31.200,00  πιένλ ΦΠΑ  

24%. 

  Ο κέγηζηνο αξηζκόο ΣΜΗΜΑΣΩΝ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα 

νξίδεηαη ζε ηξία . Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  βάζεη  ηηκήο . 
 

 Ηκεξνκελία  θαη ώξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  ε Σξίηε  4-9-2018   θαη ώξα 

15.00 κκ. 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε  Πέκπηε    27-9-2018                

θαη ώξα 17.00κκ.  
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ  Tεηάξηε   3-10-2018         

θαη ώξα 10.30 π.κ. 

ΑΔΑ: Ψ8Ζ2ΩΚ0-ΠΥ3





 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα  

ζύκθσλα κε ην άξζξν 25,  Ν.4412/2016. 

Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από 

πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην 

ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Ε..Η.Δ.Η..-Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζώληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

 Κάζε πξνζθνξά απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο, ύςνπο 1% ηεο 

πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο πξν ΦΠΑ ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ (άξζξν 2.2.2 ηεο 

δηαθήξπμεο) Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξόλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε(άξζξν 2.4.5 ηεο δηαθήξπμεο). Ο 

πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ζα θιεζεί λα θαηαζέζεη πξν ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ ηνπ Δήκνπ πνζό πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Π.Α. (άξζξν 4.1 ηεο 

δηαθήξπμεο) O ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε   7 κήλεο . 

Η δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε 4  κήλεο  .  

Σν ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην  

www.naoussa.gr, όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξόζβαζε από ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ Ειιεληθό Σύπν, θαζώο θαη ζηε Δηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Ε..Η.ΔΗ..  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  ΝΑΟΤΑ 

 

 

ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ8Ζ2ΩΚ0-ΠΥ3





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Διακιρυξθ για Σφμβαςθ Ρρομικειασ  

με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ για τον εξοπλιςμό 
παιδικϊν χαρϊν του Διμου Νάουςασ  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΘΜΑΧΛΑΣ 30 

Ρόλθ ΝΑΟΥΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 59200 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικόσ ΝUTS EL 521 

Τθλζφωνο 2332350328,2332350367,2332029622 

Φαξ 2332024260 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  vatantzi@naoussa.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Bαταντηι Ακθνά ,Λαπαβίτςασ Γεϊργιοσ, 

Kυράνοσ κωμάσ  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.naoussa.gr 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  o ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ    και ανικει ςτουσ Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ  

    

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ διεφκυνςθ και ρφκμιςθ όλων των τοπικϊν 
υποκζςεων , ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ, και τθσ εγγφτθτασ,  με ςτόχο τθν προςταςία , τθν 
ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ  ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Δθμαρχίασ  30  Νάουςα 
τθλ.2332350367,2332350328,2332029622. 

  

γ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) www.naoussa.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  το  ΡΔΕ ΥΡ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ ΣΑΕ 
0552017ΣΕ05500010  με το ποςό  208.382,00 ευρϊ  Α.Ρ.34502/9-7-2018  Απόφαςθ  ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ 
ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ    ΡΟΓΑΜΜΑ ΦΛΛΟΔΘΜΟΣ ΛΛ , Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. :  
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02.30.7135.042 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018   και του αντίςτοιχου  
2019  του Διμου Νάουςασ . 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΣΑΕ- 055  
ςτθν οποία εντάχκθκε με τθν υπ’αρικμ.143651/28-12-2017  απόφαςθ  ζνταξθσ  του αναπλθρωτι  
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  το ζργο «Ζργα  και επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ   των διμων  όλθσ 
τθσ χϊρασ  (ειδικό πρόγραμμα ενίςχυςθσ   των Διμων » με ενάρικμο 2017ΣΕ05500010  και 
προυπολογιςμό   300.000,00 ευρϊ (ΑΔΑ:ΨΗΨΕ465ΧΛ-ΥΣ5). 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν για τθν τοποκζτθςθ τουσ ςε 

υφιςτάμενεσ παιδικζσ χαρζσ του Διμου Νάουςασ, που είναι  εγκατεςτθμζνεσ ι εντόσ κοινόχρθςτων χϊρων 

ιδιοκτθςίασ του Διμου Νάουςασ ι εντόσ ιδιόκτθτων οικοπζδων του Διμου Νάουςασ ι εντόσ ακινιτων, τα 

οποία ζχουν παραχωρθκεί κατά χριςθ ςτο Διμο Νάουςασ ι εντόσ ακινιτων για τα οποία ζχει ηθτθκεί από 

το Διμο Νάουςασ θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ τουσ από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. Στόχοσ τθσ 

προμικειασ είναι ποιοτικι αναβάκμιςθ των παιδικϊν χαρϊν με ςτόχο τθν αςφαλι λειτουργία τουσ. 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV)  

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  
ΤΝΟΛΟ  168.050,00 πιένλ ΦΠΑ  24% 40.332,00 ΤΝΟΛΟ  208.382,00 επξώ  

  

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

TIMH 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 
CPV 

Οκάδα Ι - Όξγαλα παηδηθήο ραξάο 

1 ύλζεην όξγαλν κε δύν 
ηζνπιήζξεο  θαη ηνύλει  

ηεκ 2 6.000,00 12.000,00 37535230-8 

2 ύλζεην όξγαλν  κε δύν 
ηζνπιήζξεο θαη ξάκπα αλόδνπ 

ηεκ 1 3.000,00 3.000,00 37535230-8 

3 ύλζεην όξγαλν κε ηζνπιήζξα θαη 
ζθεπή 

ηεκ 1 3.500,00 3.500,00 37535230-8 

4 Ξύιηλε δηζέζηα θνύληα παίδσλ ηεκ 15 700,00 10.500,00 37535100-8 

5 Ξύιηλε δηζέζηα θνύληα λεπίσλ ηεκ 15 800,00 12.000,00 37535100-8 

6 Κνύληα θσιηά (θαηάιιειν θαη γηα 
ΑΜΔΑ) 

ηεκ 3 1.600,00 4.800,00 37535100-8 

7 
Παηρλίδη  ειαηεξίνπ δσάθη (3 
ζρέδηα) 

ηεκ 13 400,00 5.200,00 37535230-8 

8 Παηρλίδη  ειαηεξίνπ - απηνθηλεηάθη ηεκ 6 600,00 3.600,00 37535230-8 

9 Ξύιηλε ηξακπάια παίδσλ ηεκ 16 300,00 4.800,00 37535230-8 

10 Μύινο κε θάζηζκα  ηεκ 2 700,00 1.400,00 37535230-8 

11 Μύινο  Απηνθηλνύκελνο ηεκ 2 800,00 1.600,00 37535230-8 

12 
ύλζεην όξγαλν λεπίσλ κε 
ηζνπιήζξα 

ηεκ 11 1.200,00 13.200,00 37535240-1 

  ύλνιν νκάδαο Ι 75.600,00 
 

 
    

  
Οκάδα ΙΙ - Γάπεδν αζθαιείαο 

1 
Διαζηηθά αληηθξαδαζκηθά 
πιαθίδηα αζθαιείαο, πάρνπο 
50mm 

m2 2.450,00 25,00 61.250,00 44111700-8 

  ύλνιν νκάδαο ΙΙ 61.250,00 
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Οκάδα ΙΙI - Φσηηζηηθά 

1 Φσηηζηηθό κε LED, επί θνξπθήο 
ηζηνύ θνινπξνθσληθήο δηαηνκήο 

ηεκ 78 400,00 31.200,00 34991000-0 

  ύλνιν νκάδαο ΙII 31.200,00 
 

 
    

  

 
    

  
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : « ΟΜΑΔΑ  Ι  OΓΑΝΑ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΑΣ  », εκτιμϊμενθσ αξίασ  75.600,00  πλζον ΦΡΑ  24%.  

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΟΜΑΔΑ  ΙΙ ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ », εκτιμϊμενθσ αξίασ 61.250,00  πλζον ΦΡΑ  24%. 

ΤΜΗΜΑ  3 «ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ » εκτιμϊμενθσ αξίασ 31.200,00  πλζον ΦΡΑ  24%. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για  ζνα ζωσ   τρία  τμιματα . 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΘΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε  3.Τα κριτιρια 
για τον προςδιοριςμό των τμθμάτων που ανατίκενται, ςτθν περίπτωςθ που θ εφαρμογι των κριτθρίων 
ανάκεςθσ κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ανάκεςθ ςε ζναν προςφζροντα τμθμάτων που υπερβαίνουν τον 
μζγιςτο αρικμό είναι τα ακόλουκα.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των   168.050,00 πιένλ ΦΠΑ  24% 40.332,00 

ΤΝΟΛΟ  208.382,00 επξώ  

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε  4 μινεσ . 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 
ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΜΕΛΕΤΗ  21/2018 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει   τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν.4555/2018   (Α’ 133) «Μεταρφκμιςθ  του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  
Ρρόγραμμα Κλειςκζνθσ» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 
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 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν του ν. 
3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

-θ αρ.αποφ.89/2018  Δθμοτικοφ Συμβουλίου για υποβολι χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα ΦΛΛΟΔΘΜΟΣ 
ΛΛ 

- θ με αρ.21/2018  τεχνικι περιγραφι  -τεχνικζσ  προδιαγραφζσ  . 

υπ’αρικμ.143651/28-12-2017  απόφαςθ  ζνταξθσ  του αναπλθρωτι  Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  
το ζργο «Ζργα  και επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ   των διμων  όλθσ τθσ χϊρασ  (ειδικό πρόγραμμα 
ενίςχυςθσ   των Διμων » με ενάρικμο 2017ΣΕ05500010  και προυπολογιςμό   300.000,00 ευρϊ 
(ΑΔΑ:ΨΗΨΕ465ΧΛ-ΥΣ5). 

-Αρ.αποφ.301/2018  δθμοτικοφ ςυμβουλίου για τθν 11θ αναμόρφωςθ του τεχνικοφ προγράμματοσ  

- ΡΔΕ ΥΡ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010  με το ποςό  208.382,00 ευρϊ  Α.Ρ.34502/9-7-2018  
Απόφαςθ  ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ    ΡΟΓΑΜΜΑ ΦΛΛΟΔΘΜΟΣ ΛΛ . 

 Αρ.αποφ.271/2017  και τθν 143/2018 αποφάςεισ Οικονομικισ Επιτροπισ για  ςυγκρότθςθ  
γνωμοδοτικισ επιτροπισ διενζργειασ  και αξιολόγθςθσ ςυμβάςεων. 

-θ με αρ.αποφ. 238/2018 οικονομικισ επιτροπισ για τθν ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ  και των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Θ  με αρ Α/Α 624  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ . 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  Ρζμπτθ   27-9-2018  και ϊρα  17.00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν  Τρίτθ  4-9-2018  και ϊρα 15.00  . 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  
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Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 62505 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016  .  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ  καταχωρικθκε  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.naoussa.gr  ςτθν διαδρομι : Διαγωνιςμοί –Ρροκθρφξεισ  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο τθσ προμικειασ  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

      1.  θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ  

2  .Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+  

    3   Τα  ζντυπα προςφοράσ  για το τμιμα  1 και  2 και  3 

   4.Υπόδειγμα Εγγυθτικϊν επιςτολϊν   
   5.Θ  με αρ.21 /2018 μελζτθ  τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 6 θμζρεσ  πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 
δεν εξετάηονται.  

 

 *Συμπλθρϊνεται για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, +- 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν 
ςυνταχκεί εκτόσ από τθν ελλθνικι, Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.+ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)1. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην 

ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε 

από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο 

απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην 

οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Υπόδειγμα ΙΙΙ  Eγγυθτικϊν επιςτολϊν . 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

                                                           
1
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 

μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι  για τθν υποβολι προςφοράσ 

.  3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των 1.680,50 ευρϊ.(Χίλια εξακόςια ογδόντα ευρϊ και  πενιντα λεπτά) και αναλυτικά 
ΤΜΗΜΑ 1  : « ΟΜΑΔΑ  ΙΙ OΓΑΝΑ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΑΣ  », εκτιμϊμενθσ αξίασ  756,00 ευρϊ   

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΟΜΑΔΑ  ΙΙ ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ », εκτιμϊμενθσ αξίασ  612,50 ευρϊ ευρϊ  

ΤΜΗΜΑ  3 «ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ » εκτιμϊμενθσ αξίασ  312,00 ευρϊ . 

 Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 240 θμζρεσ , άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   





 

Σελίδα 13 

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3 . Δεν απαιτείται 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  
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(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

2.2.3.5. Δεν απαιτείται 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ 
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Δεν απαιτείται. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: 

Α) OMAΔΑ Ι 

Πργανα παιδικισ χαράσ  

1) πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ 
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των οργάνων, ςφμφωνα με τισ 
διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι),  

2) να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι: 

 Το κάκε όργανο παιδικισ χαράσ είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο 
που φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 

 Το κάκε όργανο παιδικισ χαράσ  φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν 
πιςτοποίθςθ ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ 
του προϊόντοσ) από φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το ςκοπό αυτό. 

 Το κάκε όργανο παιδικισ χαράσ διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι 
αςτοχίασ υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι για τθν τοποκζτθςθ, τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Ο προμθκευτισ του 
εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 1176-1 
και ΕΝ 1176-7,όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ 
τθσ παιδικισ χαράσ. 

 Διακζτουν  αναλυτικά ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του κάκε 
οργάνου, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ αυτοφ. 

 

Β) ΟΜΑΔΑ ΙΙ 

 

Ελαςτικά αντικραδαςμικά πλακίδια αςφαλείασ  

1) να διακζτουν πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των πλακιδίων, 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Ευρωπαϊκοφ Ρροτφπου κατά ΕΝ 1177 και ΕΝ 1176 (ιςχφουςεσ 
προδιαγραφζσ ΕΝ 1177:2008).  

2) να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι: 

 Τα πλακίδια είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που φζρει 
πιςτοποίθςθ ISO 9001 

 Διακζτουν αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθν τοποκζτθςθ τουσ. 

 Διακζτουν πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα για: 

a. Ρροςταςία πτϊςθσ. Τα 50mm να εξαςφαλίηουν τουλάχιςτον min 1,50m και ςε 
κάκε περίπτωςθ να καλφπτουν το max φψοσ πτϊςθσ των οργάνων παιδικισ χαράσ 

b. Ριςτοποίθςθ παραγωγισ τθσ εταιρείασ 

c. Συμπεριφορά ςτθν πυρά 

d. Αντίςταςθ ςτθν τριβι 
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e. Αντοχι ςε εφελκυςμό 

f. Ανκεκτικότθτα ςτο χλϊριο 

g. Ανκεκτικότθτα ςτον παγετό 

h. Αντιολιςκθτικι ικανότθτα 

i. Διαπερατότθτα νεροφ 

j. Αντοχι ςτθν απόξεςθ/φκορά. 

 

Γ) ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ  

Φωτιςτικό με LED, επί κορυφισ ιςτοφ κολουροκωνικισ διατομισ  

1) να διακζτουν πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ κατθγοριοποίθςθ τθσ φωτεινισ 
ζνταςθσ και κάμβωςθσ, για αντικαμβωτικοφ τφπου κατανομι τθσ φωτεινισ ροισ, βάςει τθσ Διεκνοφσ 
Επιτροπισ Φωτιςμοφ CIE και των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων EN 13201 και EN 13032. 

Επίςθσ κα  ςυνοδεφεται από εκκζςεισ δοκιμϊν από Ριςτοποιθμζνουσ Ελλθνικοφσ Φορείσ και ςιμανςθ CE.: 

a. Οδθγία Χαμθλισ Τάςθσ LVD 2006/95/EC  

b. Οδθγία Θλεκτρομαγνθτικισ Συμβατότθτασ EMC 2004/108/EC και ςφμφωνα με τα Διεκνι 
και Ευρωπαϊκά Ρρότυπα: 

c. EN 55015, EN 61000-3-2 

d. EN 60598-1, EN 60598-2-3 

e. ΕΝ 62262 

f. CIE, EN 13032-2 και EN 13201-2 

Τζλοσ ο βακμόσ προςταςίασ ζναντι διείςδυςθσ ςτερεϊν και υγρϊν είναι ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 529 
(EN 60529).  

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να  ςυνεργάηονται  με  
μονάδεσ παραγωγισ των προμθκευόμενων υλικϊν  οι οποίεσ ζχουν πιςτοποίθςθ ISO 9001 . 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ  τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ . Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

 

*Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων+.  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
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2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΛΛ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). Πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΤΕΥΔ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων με τα ίδια 
κριτιρια επιλογισ). Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Στο ΤΕΥΔ ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α   Γενικι ζνδειξθ για όλα τα 
κριτιρια επιλογισ του Μζρουσ ΙV κριτιρια επιλογισ   χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε 
άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά2: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.23 και 2.2.3.44 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ O προςωρινόσ ανάδοχοσ  κα πρζπει  επιπλζον  να 
προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ 
που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και 
επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+.  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

                                                           
2
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

 από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και 
ευκρινι  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ 
τθσ περίπτωςθσ  α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
3
 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

4
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων5. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Β.3. Δεν απαιτείται  

Β.4.  Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  
τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.6. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ΛSO  9001  για όλα τα ςτάδια παραγωγισ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 

                                                           
5 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ  που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

βάςει τιμισ  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα IΛ τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά  τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

*Ηλεκτρονικι Διαδικαςία+ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
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παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]  . 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 





 

Σελίδα 22 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα  ΛΛΛ), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  
ΛΛ τθσ Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα .  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ τθν  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά: βάςει τιμισ  

 [Α. Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ  δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. *Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν 
μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον 
(υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο 
Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+ 
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ  20 %. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται . 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο 1.3 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 7  μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  
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ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ . Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

      Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν Τετάρτθ 3-10-2018  και ϊρα  10.30. 

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. Τα 
αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ . 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  

το Τ.Ε.Υ.Δ.,  
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ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια 
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  
ποςοςτό 15%  ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 30%.  ςτθν περίπτωςθ 
μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω 
ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο . 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ . 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
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αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά  μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ .Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα  V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. Για τθν ομάδα Ι 
Οργανα παιδικισ χαράσ ,  θ  εγγυθτικι επιςτολι  καλισ εκτζλεςθσ  επιςτρζφεται κατόπιν και τθσ 
προςκόμιςθσ  εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ    αξίασ  500 ευρϊ, διάρκειασ  ιςχφοσ   2 ετϊν. 

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 

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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οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

 





 

Σελίδα 32 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4 % επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο  5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
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παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ εφόςον 
ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε διάςτθμα  4  μθνϊν . 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των 
υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ : μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ και μθχανικι εξζταςθ –
πρακτικι δοκιμαςία. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 
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6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ:   4  μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Δεν απαιτείται 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Δεν απαιτείται 

 

 

 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

 Για τθν ομάδα Ι Οργανα παιδικισ χαράσ ,  θ  εγγυθτικι επιςτολι  καλισ εκτζλεςθσ  επιςτρζφεται κατόπιν 
και τθσ προςκόμιςθσ  εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ    αξίασ  500 ευρϊ, διάρκειασ  ιςχφοσ   2 ετϊν. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
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ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι –Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν για τθν τοποκζτθςθ τουσ ςε υφιςτάμενεσ 
παιδικζσ χαρζσ του Διμου Νάουςασ, που είναι  εγκατεςτθμζνεσ ι εντόσ κοινόχρθςτων χϊρων ιδιοκτθςίασ 
του Διμου Νάουςασ ι εντόσ ιδιόκτθτων οικοπζδων του Διμου Νάουςασ ι εντόσ ακινιτων, τα οποία ζχουν 
παραχωρθκεί κατά χριςθ ςτο Διμο Νάουςασ ι εντόσ ακινιτων για τα οποία ζχει ηθτθκεί από το Διμο 
Νάουςασ θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ τουσ από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.  

 Οι παιδικζσ χαρζσ μετά από ζλεγχο που διενεργικθκε διαπιςτϊκθκε ότι δεν πλθροφν τισ  
απαιτοφμενεσ  προδιαγραφζσ αςφαλείασ,  προκειμζνου να πιςτοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
των ευρωπαϊκϊν προτφπων αςφαλείασ EN 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ  
Υ.Α.28492/18.05.09, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-
2014) του Υπουργείο Εςωτερικϊν. 

Στόχοσ τθσ προμικειασ είναι ποιοτικι αναβάκμιςθ των παιδικϊν χαρϊν με ςτόχο τθν αςφαλι 
λειτουργία τουσ.  

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ΡΔΕ ΥΡ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010  με 
το ποςό  208.382,00 ευρϊ  Α.Ρ.34502/9-7-2018  Απόφαςθ  ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ    ΡΟΓΑΜΜΑ 
ΦΛΛΟΔΘΜΟΣ ΛΛ , Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. :  02.30.7135.042 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018  και του αντίςτοιχου του  2019  του Διμου Νάουςασ . 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΣΑΕ- 055  
ςτθν οποία εντάχκθκε με τθν υπ’αρικμ.143651/28-12-2017  απόφαςθ  ζνταξθσ  του αναπλθρωτι  
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  το ζργο «Ζργα  και επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ   των διμων  όλθσ 
τθσ χϊρασ  (ειδικό πρόγραμμα ενίςχυςθσ   των Διμων » με ενάρικμο 2017ΣΕ05500010  και 
προυπολογιςμό   300.000,00 ευρϊ (ΑΔΑ:ΨΗΨΕ465ΧΛ-ΥΣ5). 

 

 
 

   

      

       
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΔΙΓΟ 

ΜΟΝΑ
ΓΑ 

ΜΔΣΡ
ΗΗ 

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ 

TIMH 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 
CPV 

Οκάδα Ι - Όξγαλα παηδηθήο ραξάο 

1 ύλζεην όξγαλν κε δύν ηζνπιήζξεο  
θαη ηνύλει  

ηεκ 2 6.000,00 12.000,00 37535230-8 

2 ύλζεην όξγαλν  κε δύν ηζνπιήζξεο 
θαη ξάκπα αλόδνπ 

ηεκ 1 3.000,00 3.000,00 37535230-8 

3 ύλζεην όξγαλν κε ηζνπιήζξα θαη 
ζθεπή 

ηεκ 1 3.500,00 3.500,00 37535230-8 

4 Ξύιηλε δηζέζηα θνύληα παίδσλ ηεκ 15 700,00 10.500,00 37535100-8 

5 Ξύιηλε δηζέζηα θνύληα λεπίσλ ηεκ 15 800,00 12.000,00 37535100-8 

6 Κνύληα θσιηά (θαηάιιειν θαη γηα 
ΑΜΔΑ) 

ηεκ 3 1.600,00 4.800,00 37535100-8 
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7 Παηρλίδη  ειαηεξίνπ δσάθη (3 ζρέδηα) ηεκ 13 400,00 5.200,00 37535230-8 

8 Παηρλίδη  ειαηεξίνπ - απηνθηλεηάθη ηεκ 6 600,00 3.600,00 37535230-8 

9 Ξύιηλε ηξακπάια παίδσλ ηεκ 16 300,00 4.800,00 37535230-8 

10 Μύινο κε θάζηζκα  ηεκ 2 700,00 1.400,00 37535230-8 

11 Μύινο  Απηνθηλνύκελνο ηεκ 2 800,00 1.600,00 37535230-8 

12 
ύλζεην όξγαλν λεπίσλ κε 
ηζνπιήζξα 

ηεκ 11 1.200,00 13.200,00 37535240-1 

  ύλνιν νκάδαο Ι 75.600,00 
 

 
    

  
Οκάδα ΙΙ - Γάπεδν αζθαιείαο 

1 Διαζηηθά αληηθξαδαζκηθά πιαθίδηα 
αζθαιείαο, πάρνπο 50mm 

m2 
2.450,0

0 
25,00 61.250,00 44111700-8 

  ύλνιν νκάδαο ΙΙ 61.250,00 
 

 
    

  
Οκάδα ΙΙI - Φσηηζηηθά 

1 Φσηηζηηθό κε LED, επί θνξπθήο ηζηνύ 
θνινπξνθσληθήο δηαηνκήο 

ηεκ 78 400,00 31.200,00 34991000-0 

  ύλνιν νκάδαο Ι 31.200,00 
 

 
    

  

 
    

  

  
ΤΝΟΛΟ  

 ΟΜΑΓΑ Η +ΟΜΑΓΑ  ΗΗ +ΟΜΑΓΑ ΗΗΗ 
 ( ΑΝΔΤ ΦΠΑ ) 

168.050,00 
  

  Φ.Π.Α. 24%  
40.332,00 

   

  ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  
208.382,00 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΜΔΛΔΣΗ  21/2018  ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  
ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 

      

ΔΘΜΟΣ ΘΩΛΚΘΣ ΡΟΛΘΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

ΤΜΘΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΛΕΝ. ΔΛΑΓ. 

         

 

 

                    ΡΟΜΗΘΕΙΑ :           

 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΑΙΘ. Τ.Ρ. ΜΕΛΕΤΗΣ:           
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    

 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

208.382,00€  

21/2018 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι  

                                .         

 

                     

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

 

 Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν για τθν τοποκζτθςθ τουσ ςε 
υφιςτάμενεσ παιδικζσ χαρζσ του Διμου Νάουςασ, που είναι  εγκατεςτθμζνεσ ι εντόσ κοινόχρθςτων χϊρων 
ιδιοκτθςίασ του Διμου Νάουςασ ι εντόσ ιδιόκτθτων οικοπζδων του Διμου Νάουςασ ι εντόσ ακινιτων, τα 
οποία ζχουν παραχωρθκεί κατά χριςθ ςτο Διμο Νάουςασ ι εντόσ ακινιτων για τα οποία ζχει ηθτθκεί από 
το Διμο Νάουςασ θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ τουσ από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.  

 Οι παιδικζσ χαρζσ μετά από ζλεγχο που διενεργικθκε διαπιςτϊκθκε ότι δεν πλθροφν τισ  
απαιτοφμενεσ  προδιαγραφζσ αςφαλείασ,  προκειμζνου να πιςτοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
των ευρωπαϊκϊν προτφπων αςφαλείασ EN 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ  
Υ.Α.28492/18.05.09, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-
2014) του Υπουργείο Εςωτερικϊν. 

Στόχοσ τθσ προμικειασ είναι ποιοτικι αναβάκμιςθ των παιδικϊν χαρϊν με ςτόχο τθν αςφαλι 

λειτουργία τουσ. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ι - ΟΓΑΝΑ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΑΣ 

Α.Τ. 1 

Σφνκετο όργανο με δφο τςουλικρεσ  και τοφνελ  

Ρρομικεια και μεταφορά ςτθν αποκικθ του Διμου ενόσ ςφνκετου οργάνου με τισ παρακάτω 
δραςτθριότθτεσ και τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

Το ςφνκετο κα αποτελείται από : 

• Μία (1) τετράγωνθ πλατφόρμα, 

• Μία (1) ορκογωνικι πλατφόρμα, 
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• Μία (1) προςαρμοηόμενθ τετράγωνθ πλατφόρμα, 

• Μία (1) κυματιςτι πλαςτικι τςουλικρα,  

• Μία (1) ίςια πλαςτικι τςουλικρα, 

• Μία (1) καμπφλθ ι ευκεία ράμπα ανόδου, 

• Μία (1) ςκάλα ανάβαςθσ, 

• Ζνα (1) πλαςτικό τοφνελ. 

 

Τετράγωνθ πλατφόρμα 

Θ πλατφόρμα κα αποτελείται από: 

• Τζςςερισ (4) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ζνα τετράγωνο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ επαρκοφσ 
διατομισ και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικό δάπεδο. 

Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα για τθν προςταςία από πτϊςθ από 
κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ επαρκοφσ διατομισ.  

 

Ορκογωνικι πλατφόρμα 

Θ πλατφόρμα κα αποτελείται από: 

• Ζξι (6) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ζνα ορκογϊνιο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ επαρκοφσ 
διατομισ και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικό δάπεδο, 

Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα για τθν προςταςία από πτϊςθ από 
κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ επαρκοφσ διατομισ. 

 

Ρροςαρμοηόμενθ τετράγωνθ πλατφόρμα 

Θ πλατφόρμα κα αποτελείται από: 

• Δφο (2) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ζνα τετράγωνο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ επαρκοφσ 
διατομισ και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικό δάπεδο. 

Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα για τθν προςταςία από πτϊςθ από 
κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ επαρκοφσ διατομισ. 

 

Κυματιςτι πλαςτικι τςουλικρα 

Θ τςουλικρα είναι ευκεία με μεταβολζσ κλίςθσ κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ ολίςκθςθσ. Καταςκευάηεται με τθ 
μζκοδο τθσ περιςτροφικισ εκχφλιςθσ ςε καλοφπια και είναι μονοκόμματθ χωρίσ αιχμθρζσ άκρεσ. 
Αποτελείται από χαμθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο με προςκικθ υλικϊν που παρζχουν προςταςία από 
τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και τον ςτατικό θλεκτριςμό. Στθ ηϊνθ ειςόδου του χριςτθ διακζτει πλευρικι 
προςταςία από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με μορφι ηϊων και προςτατευτικι εγκάρςια μπάρα από 
ςιδθροςωλινα επαρκοφσ διατομισ. 

 

Μςια πλαςτικι τςουλικρα 
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Θ τςουλικρα είναι ευκεία χωρίσ μεταβολζσ κλίςθσ κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ ολίςκθςθσ. Καταςκευάηεται με 
τθ μζκοδο τθσ περιςτροφικισ εκχφλιςθσ ςε καλοφπια και είναι μονοκόμματθ χωρίσ αιχμθρζσ άκρεσ. 
Αποτελείται από χαμθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο με προςκικθ υλικϊν που παρζχουν προςταςία από 
τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και τον ςτατικό θλεκτριςμό. Στθ ηϊνθ ειςόδου του χριςτθ διακζτει πλευρικι 
προςταςία από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με μορφι ηϊων και προςτατευτικι εγκάρςια μπάρα από 
ςιδθροςωλινα επαρκοφσ διατομισ. 

 

Καμπφλθ ράμπα ανόδου 

Θ ράμπα κα αποτελείται από : 

• Ζνα (1) καμπφλο πλαίςιο από ςιδθροδοκοφσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Δϊδεκα (12) ξυλοδοκοφσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Ζνα (1) πολφκλωνο ςυρματόςχοινο επικαλυμμζνο με πολυπροπυλζνιο διαμζτρου τουλάχιςτον 
Φ16mm. 

Θ καμπφλθ ράμπα προςαρμόηεται ςε μία από τισ ελεφκερεσ πλευρζσ τθσ πλατφόρμασ. Στθν είςοδο προσ 
τθν πλατφόρμα τοποκετείται εγκάρςια προςτατευτικι μπάρα από ςιδθροςωλινα επαρκοφσ διατομισ, 
πάνω ςτθν οποία προςαρμόηεται το ςχοινί.  

 

Σκάλα ανάβαςθσ 

Θ ςκάλα αποτελείται από : 

• Δφο (2) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Δφο (2) πλαϊνοφσ βακμιδοφόρουσ από ξυλοδοκοφσ επαρκοφσ διατομισ με ενίςχυςθ από 
ςιδθροδοκό, 

• Τζςςερα (4) ςκαλοπάτια από ξυλοδοκοφσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Τζςςερισ (4) κουπαςτζσ από ξυλοδοκό επαρκοφσ διατομισ. 

Θ ςκάλα προςαρμόηεται ςε μία από τισ ελεφκερεσ πλευρζσ τθσ πλατφόρμασ. Τα ςκαλοπάτια ζχουν ίςεσ 
αποςτάςεισ μεταξφ τουσ και είναι ςτακεροποιθμζνα οριηόντια. Στο πίςω μζροσ των ςκαλοπατιϊν 
τοποκετείται προςτατευτικι επιφάνεια για τθν αποφυγι παγιδεφςεων. Θ κουπαςτι λειτουργεί και ωσ 
προςτατευτικι μπάρα για τθν αποφυγι πτϊςεων.  

 

 

 

Ρλαςτικό τοφνελ 

Το πλαςτικό τοφνελ αποτελείται από ζναν ςωλινα διπλοφ δομθμζνου τοιχϊματοσ ο οποίοσ 
προςαρμόηεται ςε ελεφκερεσ πλευρζσ πλατφόρμασ με τθ χριςθ φραγμάτων από κόντρα πλακζ καλάςςθσ. 
Καταςκευάηεται από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο και είναι κυματοειδισ εξωτερικά και λείοσ 
εςωτερικά. 

 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου. 

Μικοσ 6650 mm 

Ρλάτοσ 4950 mm 

Φψοσ 3200 mm 
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Απαιτοφμενοσ χϊροσ αςφαλείασ 50,2m2 ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο.  

7300Χ5500mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1300 mm 

Θλικιακι ομάδα 1,5 - 14 ετϊν. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ τον 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 
φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχκεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με 
τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 
ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 
φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 
υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 
τοποκζτθςθ, τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7,όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει 
προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ τθσ παιδικισ χαράσ. 

Δ. Επιτρζπονται μικρζσ αποκλίςεισ ςτισ διαςτάςεισ αρκεί να τθροφνται τα αναγραφόμενα όρια αςφαλείασ 
και τα φψθ πτϊςθσ ςε ςχζςθ με το δάπεδο, δθλ. < 1,50m. Οι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτο 
όργανο αρκεί να είναι ιςοδφναμεσ και να μθν αλλάηουν τθ φφςθ τθσ μελζτθσ, τθν θλικιακι ομάδα, τον 
αρικμό των ατόμων που απαςχολοφνται και τθν κατθγορία των χρθςτϊν. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων κα 
γίνεται ειδικι μνεία προσ τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθν ιςοδυναμία από τον προμθκευτι. 

  

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του οργάνου, θ μεταφορά του ςτθν αποκικθ του Διμου με 
όλα τα υλικά και μικροχλικά που κα χρειαςτοφν για τθ ςυναρμολόγθςθ του και κάκε είδουσ 
φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του οργάνου, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ αυτοφ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

6.000,00 €/τεμ 

Ζξι χιλιάδεσ ευρϊ/τεμ 

 

Α.Τ. 2 

Σφνκετο όργανο  με δφο τςουλικρεσ και ράμπα ανόδου 

Ρρομικεια και μεταφορά ςτθν αποκικθ του Διμου ενόσ ςφνκετου οργάνου με τα ακόλουκα 
χαρακτθριςτικά:  

Το ςφνκετο κα αποτελείται από : 

• Μία (1) τετράγωνθ πλατφόρμα με ςκεπι, 

• Μία (1) προςαρμοηόμενθ τετράγωνθ πλατφόρμα, 

• Μία (1) κυματιςτι πλαςτικι τςουλικρα, 

• Μία (1) ίςια πλαςτικι τςουλικρα, 

• Μία (1) καμπφλθ ι ευκεία ράμπα ανόδου, 
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• Μία (1) ςκάλα ανάβαςθσ. 

 

 

Τετράγωνθ πλατφόρμα με ςκεπι 

Θ πλατφόρμα κα αποτελείται από: 

• Τζςςερισ (4) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ζνα τετράγωνο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ επαρκοφσ 
διατομισ και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικό δάπεδο, 

• Ζνα (1) ενιαίο ςκζπαςτρο τοποκετθμζνο υπό κλίςθ, καταςκευαςμζνο από κόντρα πλακζ 
καλάςςθσ. 

Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα για τθν προςταςία από πτϊςθ από 
κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ επαρκοφσ διατομισ. 

 

Ρροςαρμοηόμενθ τετράγωνθ πλατφόρμα 

Θ πλατφόρμα κα αποτελείται από: 

• Δφο (2) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ζνα τετράγωνο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ διατομισ 
100Χ100mm και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικό δάπεδο. 

Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα για τθν προςταςία από πτϊςθ από 
κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ επαρκοφσ διατομισ. 

  

Κυματιςτι πλαςτικι τςουλικρα 

Θ τςουλικρα είναι ευκεία με μεταβολζσ κλίςθσ κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ ολίςκθςθσ. Καταςκευάηεται με τθ 
μζκοδο τθσ περιςτροφικισ εκχφλιςθσ ςε καλοφπια και είναι μονοκόμματθ χωρίσ αιχμθρζσ άκρεσ. 
Αποτελείται από χαμθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο με προςκικθ υλικϊν που παρζχουν προςταςία από 
τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και τον ςτατικό θλεκτριςμό. Στθ ηϊνθ ειςόδου του χριςτθ διακζτει 
προςτατευτικι πφλθ ειςόδου από κόντρα πλακζ καλάςςθσ εγχάρακτεσ διακοςμιςεισ. 

 

Μςια πλαςτικι τςουλικρα 

Θ τςουλικρα είναι ευκεία χωρίσ μεταβολζσ κλίςθσ κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ ολίςκθςθσ. Καταςκευάηεται με 
τθ μζκοδο τθσ περιςτροφικισ εκχφλιςθσ ςε καλοφπια και είναι μονοκόμματθ χωρίσ αιχμθρζσ άκρεσ. 
Αποτελείται από χαμθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο με προςκικθ υλικϊν που παρζχουν προςταςία από 
τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και τον ςτατικό θλεκτριςμό. Στθ ηϊνθ ειςόδου του χριςτθ διακζτει πλευρικι 
προςταςία από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με μορφι ηϊων και προςτατευτικι εγκάρςια μπάρα από 
ςιδθροςωλινα επαρκοφσ διατομισ. 

 

Καμπφλθ ράμπα ανόδου 

Θ ράμπα αποτελείται από: 

• Ζνα (1) καμπφλο πλαίςιο από ςιδθροδοκοφσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Δϊδεκα (12) ξυλοδοκοφσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Ζνα (1) πολφκλωνο ςυρματόςχοινο επικαλυμμζνο με πολυπροπυλζνιο διαμζτρου τουλάχιςτον 
Φ16mm. 
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Θ καμπφλθ ράμπα προςαρμόηεται ςε μία από τισ ελεφκερεσ πλευρζσ τθσ πλατφόρμασ. Στθν είςοδο προσ 
τθν πλατφόρμα τοποκετείται εγκάρςια προςτατευτικι μπάρα από ςιδθροςωλινα επαρκοφσ διατομισ, 
πάνω ςτθν οποία προςαρμόηεται το ςχοινί.  

 

Σκάλα ανάβαςθσ 

Θ ςκάλα αποτελείται από : 

• Δφο (2) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Δφο (2) πλαϊνοφσ βακμιδοφόρουσ από ξυλοδοκοφσ επαρκοφσ διατομισ με ενίςχυςθ από 
ςιδθροδοκό, 

• Τζςςερα (4) ςκαλοπάτια από ξυλοδοκοφσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Τζςςερισ (4) κουπαςτζσ από ξυλοδοκό επαρκοφσ διατομισ. 

Θ ςκάλα προςαρμόηεται ςε μία από τισ ελεφκερεσ πλευρζσ τθσ πλατφόρμασ. Τα ςκαλοπάτια ζχουν ίςεσ 
αποςτάςεισ μεταξφ τουσ και είναι ςτακεροποιθμζνα οριηόντια. Στο μιςό πίςω μζροσ των ςκαλοπατιϊν 
τοποκετείται προςτατευτικι επιφάνεια  για τθν αποφυγι παγιδεφςεων. Θ κουπαςτι λειτουργεί και ωσ 
προςτατευτικι μπάρα για τθν αποφυγι πτϊςεων.  

 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου. 

Μικοσ 5050 mm 

Ρλάτοσ 3850 mm 

Φψοσ 3200 mm 

 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ αςφαλείασ 38,00m2 ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο  

8550Χ7150mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1300 mm ι επιλεγμζνο όργανο 

Θλικιακι ομάδα 1,5 - 14 ετϊν. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ τον 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 
φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχκεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με 
τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 
ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 
φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το 

ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 
υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 
τοποκζτθςθ, τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7,όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει 
προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ τθσ παιδικισ χαράσ. 

Δ. Επιτρζπονται μικρζσ αποκλίςεισ ςτισ διαςτάςεισ αρκεί να τθροφνται τα αναγραφόμενα όρια αςφαλείασ 
και τα φψθ πτϊςθσ ςε ςχζςθ με το δάπεδο, δθλ. < 1,50m. Οι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτο 
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όργανο αρκεί να είναι ιςοδφναμεσ και να μθν αλλάηουν τθ φφςθ τθσ μελζτθσ, τθν θλικιακι ομάδα, τον 
αρικμό των ατόμων που απαςχολοφνται και τθν κατθγορία των χρθςτϊν. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων κα 
γίνεται ειδικι μνεία προσ τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθν ιςοδυναμία από τον προμθκευτι και τον ανάδοχο. 

 

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του οργάνου, θ μεταφορά του ςτθν αποκικθ του Διμου με 
όλα τα υλικά και μικροχλικά που κα χρειαςτοφν για τθ ςυναρμολόγθςθ του και κάκε είδουσ 
φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του οργάνου, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ αυτοφ.. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

3.000,00 €/τεμ 

Τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ/τεμ 

 

Α.Τ. 3 

Σφνκετο όργανο με τςουλικρα και ςκεπι 

Ρρομικεια και μεταφορά ςτθν αποκικθ του Διμου ενόσ ςφνκετου οργάνου με τισ παρακάτω 
δραςτθριότθτεσ και τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

Το όργανο κα αποτελείται από : 

• Μία (1) ορκογωνικι πλατφόρμα με ςκεπι, 

• Μία (1) προςαρμοηόμενθ τετράγωνθ πλατφόρμα, 

• Μία (1) ανοξείδωτθ τςουλικρα, 

• Ζνα (1) καμπφλο μπαλκόνι με διάτρθτθ λαμαρίνα, 

• Μία (1) κάκοδο πυροςβζςτθ, 

• Μία (1) αναρρίχθςθ ορειβάτθ, 

• Μία (1) ςκάλα ι ράμπα αναρρίχθςθσ. 

 

Ορκογωνικι πλατφόρμα με ςκεπι 

Θ πλατφόρμα κα αποτελείται από: 

• Ζξι (6) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ζνα τετράγωνο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ επαρκοφσ 
διατομισ και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικό δάπεδο, 

• Ζνα (1) ενιαίο ςκζπαςτρο τοποκετθμζνο υπό κλίςθ, καταςκευαςμζνο από κόντρα πλακζ 
καλάςςθσ. 

Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα για τθν προςταςία από πτϊςθ από 
κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ επαρκοφσ διατομισ.  

 

 

Ρροςαρμοηόμενθ τετράγωνθ πλατφόρμα 

Θ πλατφόρμα κα αποτελείται από: 

• Δφο (2) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ επαρκοφσ διατομισ, 
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• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ζνα τετράγωνο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ επαρκοφσ 
διατομισ και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικό δάπεδο. 

Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα για τθν προςταςία από πτϊςθ από 
κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ επαρκοφσ διατομισ. 

 

Ανοξείδωτθ τςουλικρα 

Θ τςουλικρα κα είναι ευκεία χωρίσ αλλαγζσ πορείασ ι κλίςθσ ςτο μικοσ τθσ. Θ επιφάνεια κφλιςθσ 
καταςκευάηεται από ανοξείδωτθ λαμαρίνα πάχουσ 1,5mm χωρίσ αιχμθρζσ άκρεσ ι γωνίεσ. Εκατζρωκεν 
τθσ επιφάνειασ κφλιςθσ και κατά μικοσ τθσ τοποκετοφνται πλαϊνά από κόντρα πλακζ καλάςςθσ. Στθ ηϊνθ 
ειςόδου του χριςτθ πρζπει να διακζτει πλευρικι προςταςία από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με μορφι ηϊων 
και προςτατευτικι εγκάρςια μπάρα από ςιδθροςωλινα επαρκοφσ διατομισ. 

 

Καμπφλο μπαλκόνι με διάτρθτθ λαμαρίνα 

Το μπαλκόνι κα αποτελείται από : 

• Μία (1) θμικυκλικι βάςθ από ςιδθροςωλινα επαρκοφσ διατομισ, 

• Ζνα (1) πάτωμα από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικό δάπεδο, 

• Ζνα (1) θμικυκλικό πλαίςιο από ςιδθροςωλινα επαρκοφσ διατομισ με επικάλυψθ από φφλλο 
διάτρθτθσ λαμαρίνασ. 

Το μεταλλικό μπαλκόνι προςαρμόηεται ςε μία από τισ ελεφκερεσ πλευρζσ τθσ πλατφόρμασ. 

 

Κάκοδοσ πυροςβζςτθ 

Θ κάκοδοσ πυροςβζςτθ κα καταςκευαςτεί από ςιδθροςωλινα Φ42 και κα προςαρμοςτεί από τθ μία 
πλευρά ςτισ κολϊνεσ τθσ πλατφόρμασ ςε απόςταςθ 500mm και από τθν άλλθ πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ. 
Στθν είςοδο προσ τθν πλατφόρμα κα τοποκετθκοφν βοθκθτικζσ χειρολαβζσ.  

 

Αναρρίχθςθ ορειβάτθ 

Θ αναρρίχθςθ ορειβάτθ κα καταςκευαςτεί από ζνα πάνελ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ που ςτθν 
επιφάνεια του ζχει προςαρμοςμζνα κρατιματα για τθν αναρρίχθςθ. Στθν είςοδο προσ τθν πλατφόρμα κα 
τοποκετθκοφν βοθκθτικζσ μεταλλικζσ χειρολαβζσ.  

 

Σκάλα αναρρίχθςθσ 

Θ ςκάλα κα  αποτελείται από: 

•  Δφο (2) πλαϊνοφσ βακμιδοφόρουσ από HPL, 

• Τζςςερα (4) ςκαλοπάτια από αντιολιςκθτικι λαμαρίνα. 

Θ ςκάλα προςαρμόηεται ςε μία από τισ ελεφκερεσ πλευρζσ τθσ πλατφόρμασ. Στθν είςοδο προσ τθν 
πλατφόρμα τοποκετοφνται βοθκθτικζσ χειρολαβζσ. Τα ςκαλοπάτια ζχουν ίςεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ και 
είναι ςτακεροποιθμζνα οριηόντια. 

 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου 

Μικοσ 3800 mm 

Ρλάτοσ 2650 mm 
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Φψοσ 2900 mm 

 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ αςφαλείασ 31,1m2 ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο  

7300Χ5500mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1000 mm ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο 

Θλικιακι ομάδα 1,5 - 14 ετϊν. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ τον 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 
φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχκεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με 
τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 
ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 
φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το 

ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 
υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 
τοποκζτθςθ, τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7,όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει 
προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ τθσ παιδικισ χαράσ. 

Δ. Επιτρζπονται μικρζσ αποκλίςεισ ςτισ διαςτάςεισ αρκεί να τθροφνται τα αναγραφόμενα όρια αςφαλείασ 
και τα φψθ πτϊςθσ ςε ςχζςθ με το δάπεδο, δθλ. < 1,50m. Οι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτο 
όργανο αρκεί να είναι ιςοδφναμεσ και να μθν αλλάηουν τθ φφςθ τθσ μελζτθσ, τθν θλικιακι ομάδα, τον 
αρικμό των ατόμων που απαςχολοφνται και τθν κατθγορία των χρθςτϊν. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων κα 
γίνεται ειδικι μνεία προσ τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθν ιςοδυναμία από τον προμθκευτι και τον ανάδοχο. 

 

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του οργάνου, θ μεταφορά του ςτθν αποκικθ του Διμου με 
όλα τα υλικά και μικροχλικά που κα χρειαςτοφν για τθ ςυναρμολόγθςθ του και κάκε είδουσ 
φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του οργάνου, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ αυτοφ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

3.500,00 €/τεμ 

Τρεισ χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ/τεμ 

 

Α.Τ. 4 

Ξφλινθ δικζςια κοφνια παίδων 

Ρρομικεια και μεταφορά ςτθν αποκικθ του Διμου μίασ ξφλινθσ δικζςιασ κοφνιασ παίδων με τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

Το όργανο κα αποτελείται από : 

 -Μία (1) ξφλινθ οριηόντια δοκό, 

 -Τζςςερα (4) ξφλινα υποςτυλϊματα, 
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 -Δφο (2) κακίςματα νθπίων με αλυςίδεσ 

 

Θ οριηόντια δοκόσ τθσ κοφνιασ κα καταςκευαςτεί από ξφλινθ επικολλθτι δοκό επαρκϊν διαςτάςεων. Κα 
ςτθρίηεται ςε τζςςερα κεκλιμζνα υποςτυλϊματα, ζνα ηεφγοσ ςε κάκε πλευρά, από επικολλθτζσ δοκοφσ 
επαρκϊν διαςτάςεων. Στο κάτω μζροσ τθσ δοκοφ και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ βιδϊνονται τζςςερα κουηινζτα 
από γαλβανιςμζνο χάλυβα, ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθν ανάρτθςθ των κακιςμάτων. Τα κακίςματα ζχουν 
διαςτάςεισ 440Χ180Χ40mm ι 400Χ180Χ45mm ι παρόμοιων διαςτάςεων και κα είναι καταςκευαςμζνα 
από καουτςοφκ με εςωτερικι ενίςχυςθ από αλουμίνιο. Αναρτϊνται από τα κουηινζτα με τθ χριςθ ηεφγουσ 
γαλβανιςμζνων αλυςίδων. 

 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου 

Μικοσ 3700 mm 

Ρλάτοσ 1600 mm 

Φψοσ 2300 mm 

 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ αςφαλείασ 26,40m2 ι ςφμφωνα με το προτεινόμενο όργανο  

7200Χ3700mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200 mm ι ςφμφωνα με το προτεινόμενο όργανο 

Θλικιακι ομάδα 3 - 14 ετϊν. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ τον 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 
φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχκεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με 
τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 
ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 
φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το 

ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 
υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 
τοποκζτθςθ, τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7,όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει 
προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ τθσ παιδικισ χαράσ. 

Δ. Επιτρζπονται μικρζσ αποκλίςεισ ςτισ διαςτάςεισ αρκεί να τθροφνται τα αναγραφόμενα όρια αςφαλείασ 
και τα φψθ πτϊςθσ ςε ςχζςθ με το δάπεδο, δθλ. < 1,50m. Οι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτο 
όργανο αρκεί να είναι ιςοδφναμεσ και να μθν αλλάηουν τθ φφςθ τθσ μελζτθσ, τθν θλικιακι ομάδα, τον 
αρικμό των ατόμων που απαςχολοφνται και τθν κατθγορία των χρθςτϊν. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων κα 
γίνεται ειδικι μνεία προσ τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθν ιςοδυναμία από τον προμθκευτι και τον ανάδοχο. 

  

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του οργάνου, θ μεταφορά του ςτθν αποκικθ του Διμου με 
όλα τα υλικά και μικροχλικά που κα χρειαςτοφν για τθ ςυναρμολόγθςθ του και κάκε είδουσ 
φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του οργάνου, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ αυτοφ. 
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Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

700,00 €/τεμ 

Επτακόςια ευρϊ/τεμ 

 

Α.Τ. 5 

Ξφλινθ δικζςια κοφνια νθπίων 

Ρρομικεια και μεταφορά ςτθν αποκικθ του Διμου μίασ ξφλινθσ δικζςιασ κοφνιασ νθπίων με τα ακόλουκα 
χαρακτθριςτικά:  

Το όργανο κα αποτελείται από : 

-Μία (1) ξφλινθ οριηόντια δοκό, 

-Τζςςερα (4) ξφλινα υποςτυλϊματα, 

-Δφο (2) κακίςματα νθπίων με αλυςίδεσ 

 

Θ οριηόντια δοκόσ τθσ κοφνιασ κα καταςκευαςτεί από ξφλινθ επικολλθτι δοκό διαςτάςεων 115Χ115mm. 
Κα ςτθρίηεται ςε τζςςερα κεκλιμζνα υποςτυλϊματα, ζνα ηεφγοσ ςε κάκε πλευρά, από επικολλθτζσ δοκοφσ 
διαςτάςεων 100Χ100mm. Στο κάτω μζροσ τθσ δοκοφ και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ κα βιδωκοφν τζςςερα 
κουηινζτα από γαλβανιςμζνο χάλυβα, ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθν ανάρτθςθ των κακιςμάτων. Τα 
κακίςματα κα ζχουν διαςτάςεισ 440Χ330Χ250mm και κα είναι καταςκευαςμζνα από καουτςοφκ με 
εςωτερικι ενίςχυςθ από αλουμίνιο. Κα ζχουν τθν μορφι «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάηει ςτθ κζςθ και 
προςτατεφεται περιμετρικά. Αναρτϊνται από τα κουηινζτα με τθ χριςθ ηεφγουσ γαλβανιςμζνων 
αλυςίδων. 

 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου 

Μικοσ 3700 mm 

Ρλάτοσ 1600 mm 

Φψοσ 2300 mm 

 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ αςφαλείασ 26,40m2 ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο  

7200Χ3700mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200 mm ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο. 

Θλικιακι ομάδα 1,5 - 14 ετϊν. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ τον 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 
φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχκεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με 
τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 
ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 
φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το 

ςκοπό αυτό. 
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Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 
υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 
τοποκζτθςθ, τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7,όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει 
προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ τθσ παιδικισ χαράσ. 

Δ. Επιτρζπονται μικρζσ αποκλίςεισ ςτισ διαςτάςεισ αρκεί να τθροφνται τα αναγραφόμενα όρια αςφαλείασ 
και τα φψθ πτϊςθσ ςε ςχζςθ με το δάπεδο, δθλ. < 1,50m. Οι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτο 
όργανο αρκεί να είναι ιςοδφναμεσ και να μθν αλλάηουν τθ φφςθ τθσ μελζτθσ, τθν θλικιακι ομάδα, τον 
αρικμό των ατόμων που απαςχολοφνται και τθν κατθγορία των χρθςτϊν. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων κα 
γίνεται ειδικι μνεία προσ τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθν ιςοδυναμία από τον προμθκευτι και τον ανάδοχο. 

  

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του οργάνου, θ μεταφορά του ςτθν αποκικθ του Διμου με 
όλα τα υλικά και μικροχλικά που κα χρειαςτοφν για τθ ςυναρμολόγθςθ του και κάκε είδουσ 
φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του οργάνου, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ αυτοφ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

800,00 €/τεμ 

Οκτακόςια ευρϊ/τεμ 

 

Α.Τ. 6 

Κοφνια φωλιά (κατάλλθλο και για ΑΜΕΑ) 

Ρρομικεια και μεταφορά ςτθν αποκικθ του Διμου μίασ ξφλινθσ  κοφνιασ "φωλιά" με τα ακόλουκα 
χαρακτθριςτικά:  

Το όργανο κα αποτελείται από : 

• Μία (1) μεταλλικι οριηόντια δοκό, 

• Τζςςερα (4) ξφλινα υποςτυλϊματα, 

• Μία (1) κοφνια φωλιά. 

Ρεριγραφι  

Θ οριηόντια δοκόσ τθσ κοφνιασ καταςκευάηεται από ενιςχυμζνο ςιδθροςωλινα Φ76 ι Φ89mm ι 
οποιαςδιποτε επαρκοφσ διατομισ. Στθρίηεται ςε τζςςερα κεκλιμζνα υποςτυλϊματα, ζνα ηεφγοσ ςε κάκε 
πλευρά, από επικολλθτζσ δοκοφσ επαρκϊν διαςτάςεων. Στο κάτω μζροσ τθσ δοκοφ και ςε κατάλλθλεσ 
κζςεισ ςυγκολλοφνται δφο κουηινζτα από χάλυβα, ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθν ανάρτθςθ του κακίςματοσ 
τθσ κοφνιασ. Tα κουηινζτα πρζπει απαραίτθτα να ζχουν τθν δυνατότθτα να κινοφνται μπροσ-πίςω, δεξιά & 
αριςτερά.  Το κάκιςμα ζχει τθ μορφι φωλιάσ διαμζτρου Φ1200mm. Αποτελείται από ζνα περιμετρικό 
ςτεφάνι από ςιδθροςωλινα, καλυμμζνο με ςχοινί πολυπροπυλενίου που εςωτερικά φζρει πλζγμα 
ςχοινιϊν min Φ16mm με ςχετικι ελαςτικότθτα. Αναρτάται από τα κουηινζτα με τθ χριςθ ηεφγουσ 
γαλβανιςμζνων αλυςίδων ζωσ ζνα ςθμείο και ςχοινιοφ πολυπροπυλενίου ςτθ ςυνζχεια. 

Πλα τα μεταλλικά μζρθ κα βαφτοφν θλεκτροςτατικά ςε φοφρνο με πολυεςτερικι ποφδρα κατάλλθλθ για 
εξωτερικό χϊρο, αφοφ πρϊτα πλυκοφν και αφαιρεκοφν οι ακακαρςίεσ πάνω από τθν επιφάνεια.    

 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου 

Μικοσ 3700 mm 

Ρλάτοσ 1650 mm 

Φψοσ 2300 mm 
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Απαιτοφμενοσ χϊροσ αςφαλείασ 26,40m2 ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο  

7200Χ3700mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200 mm ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο 

Θλικιακι ομάδα 1,5 - 14 ετϊν 

Ρρόταςθ χριςθσ: ωσ 4 άτομα - ΚΑΤΑΛΛΘΛΟ ΚΑΛ ΓΛΑ ΑΜΕΑ. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ τον 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 
φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχκεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με 
τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 
ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 
φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το 

ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 
υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 
τοποκζτθςθ, τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7,όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει 
προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ τθσ παιδικισ χαράσ. 

Δ. Επιτρζπονται μικρζσ αποκλίςεισ ςτισ διαςτάςεισ αρκεί να τθροφνται τα αναγραφόμενα όρια αςφαλείασ 
και τα φψθ πτϊςθσ ςε ςχζςθ με το δάπεδο, δθλ. < 1,50m. Οι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτο 
όργανο αρκεί να είναι ιςοδφναμεεσ και να μθν αλλάηουν τθ φφςθ τθσ μελζτθσ, τθν θλικιακι ομάδα, τον 
αρικμό των ατόμων που απαςχολοφνται και τθν κατθγορία των χρθςτϊν. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων κα 
γίνεται ειδικι μνεία προσ τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθν ιςοδυναμία από τον προμθκευτι και τον ανάδοχο. 

  

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του οργάνου, θ μεταφορά του ςτθν αποκικθ του Διμου με 
όλα τα υλικά και μικροχλικά που κα χρειαςτοφν για τθ ςυναρμολόγθςθ του και κάκε είδουσ 
φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του οργάνου, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ αυτοφ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

1.600,00 €/τεμ 

Χίλια εξακόςια ευρϊ/τεμ 

 
Α.Τ. 7 

Ραιχνίδι  ελατθρίου ηωάκι (3 ςχζδια) 

Ρρομικεια και μεταφορά ςτθν αποκικθ του Διμου ενόσ παιχνιδιοφ ελατθρίου με μορφι ηωάκι με τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

Το όργανο κα αποτελείται από : 

• Ζνα (1) ηωάκι με χειρολαβζσ και κάκιςμα, 

• Ζνα (1) ελατιριο με βάςθ ςτιριξθσ. 
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Θ μορφι του ηϊου καταςκευάηεται από δφο όμοια, αντικριςτά κόντρα πλακζ καλάςςθσ, ενδιάμεςα των 
οποίων τοποκετείται το κάκιςμα από ίδιο υλικό ι πλαςτικό με αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ μία πλευρά. 
Σε κατάλλθλεσ κζςεισ τοποκετοφνται δφο ςιδθροςωλινεσ Φ26mm για τθ ςτιριξθ των χεριϊν και των 
ποδιϊν του χριςτθ. Στο κάτω μζροσ του κακίςματοσ επαρκοφσ διατομισ και με τθ χριςθ κατάλλθλθσ 
βάςθσ ςτερεϊνεται το ελατιριο από γαλβανιςμζνο χάλυβα που φζρει ειδικοφσ αποςτάτεσ, για τθν 
αποφυγι παγίδευςθσ δαχτφλων. 

 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου 

Μικοσ 850 mm εωσ 950mm 

Ρλάτοσ 250 mm εωσ 450mm 

Φψοσ 850 mm εωσ 950mm 

 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ αςφαλείασ: 6,90 ζωσ 7,30m2 ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο  

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 600 mm ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο 

Θλικιακι ομάδα 1,5 - 14 ετϊν 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ τον 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 
φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχκεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με 
τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 
ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 
φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το 

ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 
υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 
τοποκζτθςθ, τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7,όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει 
προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ τθσ παιδικισ χαράσ. 

Δ. Επιτρζπονται μικρζσ αποκλίςεισ ςτισ διαςτάςεισ αρκεί να τθροφνται τα αναγραφόμενα όρια αςφαλείασ 
και τα φψθ πτϊςθσ ςε ςχζςθ με το δάπεδο, δθλ. < 1,50m. Οι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτο 
όργανο αρκεί να είναι ιςοδφναμεσ και να μθν αλλάηουν τθ φφςθ τθσ μελζτθσ, τθν θλικιακι ομάδα, τον 
αρικμό των ατόμων που απαςχολοφνται και τθν κατθγορία των χρθςτϊν. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων κα 
γίνεται ειδικι μνεία προσ τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθν ιςοδυναμία από τον προμθκευτι και τον ανάδοχο. 

  

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του οργάνου, θ μεταφορά του ςτθν αποκικθ του Διμου με 
όλα τα υλικά και μικροχλικά που κα χρειαςτοφν για τθ ςυναρμολόγθςθ του και κάκε είδουσ 
φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του οργάνου, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ αυτοφ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

400,00 €/τεμ 

Τετρακόςια ευρϊ/τεμ 
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Α.Τ. 8 

Ραιχνίδι  ελατθρίου - αυτοκινθτάκι 

Ρρομικεια και μεταφορά ςτθν αποκικθ του Διμου ενόσ παιχνιδιοφ ελατθρίου - αυτοκινθτάκι  με τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

Το όργανο κα αποτελείται από : 

-Ζνα (1)κάκιςμα  αυτοκινθτάκι με ενςωματωμζνεσ χειρολαβζσ  

-Ζνα (1) ελατιριο με βάςθ ςτιριξθσ. 

 

Θ μορφι του αυτοκινιτου κα καταςκευαςτεί από δφο όμοια, αντικριςτά κόντρα πλακζ καλάςςθσ, 
ενδιάμεςα των οποίων κα τοποκετθκεί το κάκιςμα και θ πλάτθ από ίδιο υλικό ι πλαςτικό με 
αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ μία πλευρά. Σε κατάλλθλεσ κζςεισ κα τοποκετθκοφν ςιδθροςωλινεσ 
επαρκοφσ διατομισ για τθ ςτιριξθ των χεριϊν και των ποδιϊν του χριςτθ. Στο κάτω μζροσ του κακίςματοσ 
και με τθ χριςθ κατάλλθλθσ βάςθσ κα ςτερεωκεί το ελατιριο από γαλβανιςμζνο χάλυβα που φζρει κα  
ειδικοφσ αποςτάτεσ, για τθν αποφυγι παγίδευςθσ δαχτφλων. 

 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου 

Μικοσ 900 mm 

Ρλάτοσ 450 mm 

Φψοσ 840 mm 

 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ αςφαλείασ 7,50m2 ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο  

3000Χ2300mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 600 mm ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο 

Θλικιακι ομάδα 1,5 - 14 ετϊν 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ τον 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 
φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχκεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με 
τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 
ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 
φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το 

ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 
υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 
τοποκζτθςθ, τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7,όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει 
προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ τθσ παιδικισ χαράσ. 

Δ. Επιτρζπονται μικρζσ αποκλίςεισ ςτισ διαςτάςεισ αρκεί να τθροφνται τα αναγραφόμενα όρια αςφαλείασ 
και τα φψθ πτϊςθσ ςε ςχζςθ με το δάπεδο, δθλ. < 1,50m. Οι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτο 
όργανο αρκεί να είναι ιςοδφναμεσ και να μθν αλλάηουν τθ φφςθ τθσ μελζτθσ, τθν θλικιακι ομάδα, τον 
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αρικμό των ατόμων που απαςχολοφνται και τθν κατθγορία των χρθςτϊν. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων κα 
γίνεται ειδικι μνεία προσ τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθν ιςοδυναμία από τον προμθκευτι και τον ανάδοχο. 

  

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του οργάνου, θ μεταφορά του ςτθν αποκικθ του Διμου με 
όλα τα υλικά και μικροχλικά που κα χρειαςτοφν για τθ ςυναρμολόγθςθ του και κάκε είδουσ 
φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του οργάνου, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ αυτοφ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

600,00 €/τεμ 

Εξακόςια πενιντα ευρϊ/τεμ 

 
Α.Τ. 9 

Ξφλινθ τραμπάλα παίδων 

Ρρομικεια και μεταφορά ςτθν αποκικθ του Διμου μίασ τραμπάλασ  με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

Το όργανο κα αποτελείται από : 

Μία (1) δοκό ταλάντωςθσ με κακίςματα και αποςβεςτιρεσ, 

Δφο (2) μορφζσ ηϊου με χειρολαβζσ, 

Μία (1) βάςθ ταλάντωςθσ, 

Θ δοκόσ ταλάντωςθσ κα καταςκευαςτεί από δφο παράλλθλεσ επικολλθτζσ δοκοφσ επαρκοφσ διατομισ ςτισ 
άκρεσ των οποίων τοποκετοφνται τα κακίςματα από κόντρα πλακζ καλάςςθσ  ι πλαςτικό με 
αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ μία πλευρά. Κάτω από τα κακίςματα εφαρμόηεται ελαςτικό υλικό πάχουσ 
min 20mm και θμικυκλικισ μορφισ για τθν απόςβεςθ τθσ ταλάντωςθσ. Ενδιάμεςα από τισ δοκοφσ κα 
τοποκετθκοφν οι μορφζσ ηϊου από κόντρα πλακζ καλάςςθσ και ςε κατάλλθλα ςθμεία κα τοποκετθκοφν 
δφο χειρολαβζσ από πολυπροπυλζνιο για τθ ςτιριξθ του χριςτθ. Θ βάςθ ταλάντωςθσ αποτελείται από 2 
επικολλθτζσ δοκοφσ διαςτάςεων περίπου 100Χ100mm οι οποίεσ ενϊνονται μεταξφ τουσ με ζνα μεταλλικό 
τελάρο για τθν ςτιριξθ του οργάνου. Θ μεταλλικι βάςθ ςτο άνω μζροσ τθσ κα ζχει το κουηινζτο 
περιςτροφισ φτιαγμζνο από ςιδθροςωλινα, που εςωτερικά κα φζρει πολυαμίδια για τθν ακόρυβθ και 
χωρίσ κραδαςμοφσ κίνθςθ του πείρου τθσ τραμπάλασ. 

 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου 

Μικοσ 3400 mm 

Ρλάτοσ   500 mm 

Φψοσ  600 mm 

 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ αςφαλείασ 13,50m2 ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο  

5400Χ2500mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1000 mm ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο 

Θλικιακι ομάδα 3 - 14 ετϊν 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ τον 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 
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φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχκεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με 
τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 
ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 
φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το 

ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 
υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 
τοποκζτθςθ, τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7,όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει 
προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ τθσ παιδικισ χαράσ. 

Δ. Επιτρζπονται μικρζσ αποκλίςεισ ςτισ διαςτάςεισ αρκεί να τθροφνται τα αναγραφόμενα όρια αςφαλείασ 
και τα φψθ πτϊςθσ ςε ςχζςθ με το δάπεδο, δθλ. < 1,50m. Οι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτο 
όργανο αρκεί να είναι ιςοδφναμεσ και να μθν αλλάηουν τθ φφςθ τθσ μελζτθσ, τθν θλικιακι ομάδα, τον 
αρικμό των ατόμων που απαςχολοφνται και τθν κατθγορία των χρθςτϊν. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων κα 
γίνεται ειδικι μνεία προσ τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθν ιςοδυναμία από τον προμθκευτι και τον ανάδοχο. 

  

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του οργάνου, θ μεταφορά του ςτθν αποκικθ του Διμου με 
όλα τα υλικά και μικροχλικά που κα χρειαςτοφν για τθ ςυναρμολόγθςθ του και κάκε είδουσ 
φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του οργάνου, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ αυτοφ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

300,00 €/τεμ 

Τριακόςια ευρϊ/τεμ 

 
Α.Τ. 10 

Μφλοσ με κάκιςμα 

Ρρομικεια και μεταφορά ςτθν αποκικθ του Διμου ενόσ μφλου με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

Το όργανο κα αποτελείται από : 

 

• Μία (1) βάςθ ςτιριξθσ, 

• Ζναν (1) μφλο με το κάκιςμα, 

• Ζναν (1) άξονα περιςτροφισ. 

 

Θ βάςθ ςτιριξθσ του μφλου κα είναι καταςκευαςμζνθ από ςιδθροςωλινα min Φ33mm ςε ςυνδυαςμό με 
ςιδθροδοκοφσ τφπου L30Χ30mm. Ράνω ςτθ βάςθ τοποκετείται το πάτωμα από κόντρα πλακζ καλάςςθσ 
με αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ μία πλευρά. Ράνω ςτο πάτωμα τοποκετοφνται κάγκελα ςυγκράτθςθσ 
φψουσ 1000mm από ςιδθροςωλινα Φ42mm. Τα κάγκελα κα ζχουν τθ μορφι Γ με ςτρογγυλεμζνθ γωνία 
και ςε φψοσ 380mm φζρουν οριηόντιουσ ςιδθροςωλινεσ διατομισ Φ33, που ενϊνονται ςτο κζντρο του 
μφλου. Στο ςθμείο ζνωςθσ των κάκετων ςωλινων τοποκετείται το κυκλικό κάκιςμα από κόντρα πλακζ 
καλάςςθσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ μία πλευρά. Στο κζντρο του πατϊματοσ βρίςκεται ο άξονασ 
περιςτροφισ από μαςίφ χαλφβδινο ςωλινα Φ45mm, καλυμμζνοσ με ςιδθροςωλινα Φ114mm. Ο άξονασ 
μζςω κατάλλθλθσ διάταξθσ ζνςφαιρων τριβζων (ρουλεμάν), μεταδίδει κίνθςθ ςτον μφλο. 

Πλα τα μεταλλικά μζρθ κα βαφτοφν  θλεκτροςτατικά ςε φοφρνο με πολυεςτερικι ποφδρα κατάλλθλθ για 
εξωτερικό χϊρο, αφοφ πρϊτα πλυκοφν και αφαιρεκοφν οι ακακαρςίεσ πάνω από τθν επιφάνεια.    
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Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου 

Μικοσ 1250 mm 

Ρλάτοσ 1250 mm 

Φψοσ 1150 mm 

 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ αςφαλείασ 21,60m2 ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο  

5600Χ5600mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1000 mm ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο 

Θλικιακι ομάδα 1,5 - 14 ετϊν 

  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ τον 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 
φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχκεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με 
τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 
ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 
φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το 

ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 
υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 
τοποκζτθςθ, τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7,όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει 
προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ τθσ παιδικισ χαράσ. 

Δ. Επιτρζπονται μικρζσ αποκλίςεισ ςτισ διαςτάςεισ αρκεί να τθροφνται τα αναγραφόμενα όρια αςφαλείασ 
και τα φψθ πτϊςθσ ςε ςχζςθ με το δάπεδο, δθλ. < 1,50m. Οι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτο 
όργανο αρκεί να είναι ιςοδφναμεσ και να μθν αλλάηουν τθ φφςθ τθσ μελζτθσ, τθν θλικιακι ομάδα, τον 
αρικμό των ατόμων που απαςχολοφνται και τθν κατθγορία των χρθςτϊν. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων κα 
γίνεται ειδικι μνεία προσ τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθν ιςοδυναμία από τον προμθκευτι και τον ανάδοχο. 

  

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του οργάνου, θ μεταφορά του ςτθν αποκικθ του Διμου με 
όλα τα υλικά και μικροχλικά που κα χρειαςτοφν για τθ ςυναρμολόγθςθ του και κάκε είδουσ 
φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του οργάνου, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ αυτοφ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

700,00 €/τεμ 

Επτακόςια ευρϊ/τεμ 

 
Α.Τ. 11 

Μφλοσ  Αυτοκινοφμενοσ 

Ρρομικεια και μεταφορά ςτθν αποκικθ του Διμου ενόσ αυτοκινοφμενου μφλου με τα ακόλουκα 
χαρακτθριςτικά:  
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Το όργανο κα αποτελείται από : 

-Μία (1) βάςθ ςτιριξθσ, 

-Ζναν (1) αυτοκινοφμενο μφλο με κακίςματα, 

-Ζναν (1) άξονα περιςτροφισ, 

-Ζνα (1) τιμόνι κίνθςθσ. 

Θ βάςθ ςτιριξθσ του μφλου κα είναι καταςκευαςμζνθ από ςιδθροςωλινα min Φ33mm ςε ςυνδυαςμό με 
ςιδθροδοκοφσ τφπου L30Χ30mm. Ράνω ςτθ βάςθ τοποκετείται το πάτωμα από κόντρα πλακζ καλάςςθσ 
με αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ μία πλευρά. Ρεριμετρικά του πατϊματοσ και ςε φψοσ 680mm κα 
υπάρχει κάγκελο από ςιδθροςωλινα min Φ26mm το οποίο φζρει και τισ βάςεισ τοποκζτθςθσ του 
κακίςματοσ. Το κάκιςμα κα είναι φτιαγμζνο από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια 
ςτθ μία πλευρά καικα  αφινει δφο ανοίγματα για τθν είςοδο ςτον μφλο. Στο κζντρο του πατϊματοσ κα 
βρίςκεται ο άξονασ περιςτροφισ από μαςίφ χαλφβδινο ςωλινα min Φ45mm, καλυμμζνοσ με 
ςιδθροςωλινα Φ114mm. Ο άξονασ μζςω κατάλλθλθσ διάταξθσ ζνςφαιρων τριβζων (ρουλεμάν), μεταδίδει 
κίνθςθ ςτον μφλο. Στο πάνω μζροσ του άξονα περιςτροφισ κα τοποκετθκεί το τιμόνι κίνθςθσ, από 
ςιδθροςωλινα Φ26mm και επζνδυςθ με κόντρα πλακζ καλάςςθσ. 

  

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου 

Μικοσ 1600 mm 

Ρλάτοσ 1600 mm 

Φψοσ 800 mm ζωσ 1000 mm 

 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ αςφαλείασ 24,6m2 ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο  

5600Χ5600mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 550 mm ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο 

Θλικιακι ομάδα 1,5 - 14 ετϊν 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ τον 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 
φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχκεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με 
τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 
ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 
φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το 

ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 
υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 
τοποκζτθςθ, τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7,όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει 
προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ τθσ παιδικισ χαράσ. 

Δ. Επιτρζπονται μικρζσ αποκλίςεισ ςτισ διαςτάςεισ αρκεί να τθροφνται τα αναγραφόμενα όρια αςφαλείασ 
και τα φψθ πτϊςθσ ςε ςχζςθ με το δάπεδο, δθλ. < 1,50m. Οι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτο 
όργανο αρκεί να είναι ιςοδφναμεσ και να μθν αλλάηουν τθ φφςθ τθσ μελζτθσ, τθν θλικιακι ομάδα, τον 
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αρικμό των ατόμων που απαςχολοφνται και τθν κατθγορία των χρθςτϊν. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων κα 
γίνεται ειδικι μνεία προσ τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθν ιςοδυναμία από τον προμθκευτι και τον ανάδοχο. 

  

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του οργάνου, θ μεταφορά του ςτθν αποκικθ του Διμου με 
όλα τα υλικά και μικροχλικά που κα χρειαςτοφν για τθ ςυναρμολόγθςθ του και κάκε είδουσ 
φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του οργάνου, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ αυτοφ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

800,00 €/τεμ 

Οκτακόςια ευρϊ/τεμ 

 
Α.Τ. 12 

Σφνκετο όργανο νθπίων με τςουλικρα 

Ρρομικεια και μεταφορά ςτθν αποκικθ του Διμου ενόσ ςφνκετου οργάνου δραςτθριοτιτων  με τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

Το όργανο κα αποτελείται από : 

-Μία (1) τετράγωνθ πλατφόρμα με ςκεπι, 

-Μία (1) μεταλλικι τςουλικρα, 

-Μία (1) ςκάλα ι ράμπα αναρρίχθςθσ, 

 

Τετράγωνθ πλατφόρμα με ςκεπι 

Θ πλατφόρμα κα αποτελείται από: 

• Τζςςερισ (4) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ επαρκοφσ διατομισ, 

• Μία (1) πλατφόρμα που κα αποτελείται από ζνα τετράγωνο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ επαρκοφσ 
διατομισ και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικό δάπεδο, 

• Ζνα (1) ενιαίο ςκζπαςτρο τοποκετθμζνο υπό κλίςθ, καταςκευαςμζνο από κόντρα πλακζ 
καλάςςθσ. 

Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ κα προςαρμοςτοφν φράγματα για τθν προςταςία από πτϊςθ από 
κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ επαρκϊν διαςτάςεων.  

 

Ανοξείδωτθ τςουλικρα 

Θ τςουλικρα κα είναι ευκεία χωρίσ αλλαγζσ πορείασ ι κλίςθσ ςτο μικοσ τθσ. Θ επιφάνεια κφλιςθσ κα 
καταςκευαςτεί από ανοξείδωτθ λαμαρίνα πάχουσ min 1mm χωρίσ αιχμθρζσ άκρεσ ι γωνίεσ. Εκατζρωκεν 
τθσ επιφάνειασ κφλιςθσ και κατά μικοσ τθσ κα τοποκετθκοφν πλαϊνά από κόντρα πλακζ καλάςςθσ. Στθ 
ηϊνθ ειςόδου του χριςτθ κα  διακζτει πλευρικι προςταςία από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με μορφι ηϊων 
ι άλλθ και προςτατευτικι εγκάρςια μπάρα από ςιδθροςωλινα επαρκοφσ διατομισ. 

 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου 

Μικοσ 2600 mm 

Ρλάτοσ 1400 mm 

Φψοσ 2900 mm 
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Απαιτοφμενοσ χϊροσ αςφαλείασ 21,70m2 ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο  

6100Χ4250mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1000 mm ι ςφμφωνα με το επιλεγμζνο όργανο. 

Θλικιακι ομάδα 1,50+ 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ τον 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 
φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχκεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με 
τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 
ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 
φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το 

ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 
υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 
τοποκζτθςθ, τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7,όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει 
προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ τθσ παιδικισ χαράσ. 

Δ. Επιτρζπονται μικρζσ αποκλίςεισ ςτισ διαςτάςεισ αρκεί να τθροφνται τα αναγραφόμενα όρια αςφαλείασ 
και τα φψθ πτϊςθσ ςε ςχζςθ με το δάπεδο, δθλ. < 1,50m. Οι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτο 
όργανο αρκεί να είναι ιςοδφναμεσ και να μθν αλλάηουν τθ φφςθ τθσ μελζτθσ, τθν θλικιακι ομάδα, τον 
αρικμό των ατόμων που απαςχολοφνται και τθν κατθγορία των χρθςτϊν. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων κα 
γίνεται ειδικι μνεία προσ τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθν ιςοδυναμία από τον προμθκευτι και τον ανάδοχο. 

  

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του οργάνου, θ μεταφορά του ςτθν αποκικθ του Διμου με 
όλα τα υλικά και μικροχλικά που κα χρειαςτοφν για τθ ςυναρμολόγθςθ του και κάκε είδουσ 
φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του οργάνου, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ αυτοφ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

1.200,00 €/τεμ 

Χίλια διακόςια ευρϊ/τεμ 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ - Δάπεδο αςφαλείασ 

Α.Τ. 1 

Ελαςτικά αντικραδαςμικά πλακίδια αςφαλείασ, πάχουσ 50mm 

Τα ελαςτικά αντικραδαςμικά πλακίδια αςφαλείασ κα αποτελοφνται κατά βάςθ από μείγμα ζγχρωμων 
ςυμπυκνωμζνων και ανακυκλϊςιμων κόκκων φυςικοφ ελαςτικοφ με ζγχρωμθ MDI πολυουρεκάνθ ι άλλα 
ιςοδφναμα υλικά. Το υλικό κα είναι φιλικό προσ το περιβάλλον και κα μπορεί να ξαναχρθςιμοποιθκεί. Οι 
ενδεικτικζσ διαςτάςεισ μικουσ και πλάτουσ του πλακιδίου κα είναι 45Χ45 εκατοςτϊν και πάχουσ 50mm. 
Τα πλακίδια κα μποροφν να επικολλθκοφν με ειδικι κόλλα ςε ςυμπαγζσ, λείο, επίπεδο. Κα μποροφν να 





 

Σελίδα 60 

εφαρμοςκοφν κατευκείαν πάνω ςε πατθμζνο, ςτεγνό κακαρό γαρμπίλι - ςφντριμμα πάχουσ 30 εκ. ι 
επάνω ςε τςιμεντοεπιφάνεια ι αςφαλτοεπιφάνεια.  

Για τα πλαϊνά κα υπάρχουν εργοςταςιακά καταςκευαςμζνεσ οπζσ και πλαςτικοί πφροι ςφνδεςθσ, που κα 
διευκολφνουν τθν τοποκζτθςθ ι άλλθ ιςοδφναμθ τεχνικι λφςθ. 

Κα είναι υψθλισ αντοχισ ςτθν τριβι και ςτον εφελκυςμό, κα ζχουν καλι ςυμπεριφορά ςτθν πυρά, κα 
ζχουν αντιολιςκθτικι ικανότθτα και υδατοπερατότθτα, κα είναι ανκεκτικά ςτον παγετό, ςτο αλατόνερο, 
ςτο χλϊριο, ςτθν φκορά και αναλλοίωτο από τθν επίδραςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν τθσ θλιακισ 
ακτινοβολίασ κακϊσ κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του Ευρωπαϊκοφ Ρροτφπου κατά ΕΝ 1177 και ΕΝ 1176 
(ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1177:2008). Οι μονάδεσ παραγωγισ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ 
κατά ISO 9001 για όλα τα ςτάδια παραγωγισ.  

Με πραγματοποιοφμενθ δοκιμι προςδιοριςμοφ του φψουσ πτϊςθσ τθσ επζνδυςθσ που αντιςτοιχεί ςε 
κριτιριο τραυματιςμοφ τθσ κεφαλισ (HIC) ίςο με 1000 κα διαπιςτϊνεται το κρίςιμο φψοσ πτϊςθσ του 
δείγματοσ αναφοράσ, προςδιοριηόμενο ςφμφωνα με το πρότυπο EN 1177 και ΕΝ 71-3. 

Οι τιμζσ HIC κα βεβαιϊνονται με επίςθμεσ πιςτοποιιςεισ με ενδείξεισ ελεγμζνθσ αςφάλειασ Ευρωπαϊκισ 
προζλευςθσ. 

Για τθν ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία κα προςκομιςκοφν πιςτοποιθτικά για: 

- Ρροςταςία πτϊςθσ. Τα 50mm να εξαςφαλίηουν τουλάχιςτον min 1,50m και ςε κάκε περίπτωςθ να 
καλφπτουν το max φψοσ πτϊςθσ των οργάνων παιδικισ χαράσ 

- Ριςτοποίθςθ παραγωγισ τθσ εταιρείασ 

- Συμπεριφορά ςτθν πυρά 

- Αντίςταςθ ςτθν τριβι 

- Αντοχι ςε εφελκυςμό 

- Ανκεκτικότθτα ςτο χλϊριο 

- Ανκεκτικότθτα ςτον παγετό 

- Αντιολιςκθτικι ικανότθτα 

- Διαπερατότθτα νεροφ 

- Αντοχι ςτθν απόξεςθ/φκορά. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) για πλακίδια πάχουσ 50 mm. Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια 
των πλακιδίων (με τον απαραίτθτο αρικμό ειδικϊν τεμαχίων και προκαταςκευαςμζνων κραςπζδων), θ 
μεταφορά τουσ ςτθν αποκικθ του Διμου και κάκε είδουσ φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα 
περιλαμβάνονται αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθν τοποκζτθςθ τουσ. 

25,00 €/m2 

Είκοςι πζντε ευρϊ/m2 

 
ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ - Φωτιςτικά 

Α.Τ. 1 

Φωτιςτικό με LED, επί κορυφισ ιςτοφ κολουροκωνικισ διατομισ 

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά 

Το ςϊμα και το κζλυφοσ  του φωτιςτικοφ κα είναι κυκλικισ μορφισ καταςκευαςμζνα από χυτοπρεςαριςτό 
αλουμίνιο ςχεδιαςμζνο για προςαρμογι ςε κορυφι ιςτοφ κωνικισ κυκλικισ διατομισ. Θ ςτιριξθ κα  
γίνεται μζςω βραχιόνων από χυτοπρεςαριςτό αλουμίνιο που καταλιγουν ςε χοάνθ προςαρμογισ και κα 
είναι βαμμζνο θλεκτροςτατικά με πολυεςτερικά χρϊματα ποφδρασ για αντοχι ςτθ διάβρωςθ και τθν 
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καλφτερθ δυνατι προςταςία ςε αντίξοα περιβάλλοντα και παρακαλάςςιεσ περιοχζσ. Θ επιλογι του 
φωτιςτικοφ και του χρϊματοσ κα γίνει από τθν υπθρεςία μετά τθν προςκόμιςθ δειγματολογίου.  

Ο διαχφτθσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από επίπεδο ι ελαφρϊσ κουρμπαριςτό γυαλί, πάχουσ 5mm, 
ανκεκτικό ςε κραδαςμοφσ και ςε κερμότθτα. Θ μονάδα φωτεινισ εκπομπισ κα αποτελείται από LED, τα 
οποία ζχουν κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία BY PASS, ϊςτε θ λειτουργία τουσ να μθν διακόπτεται ςε 
περίπτωςθ διακοπισ λειτουργίασ ενόσ εξ' αυτϊν. Κάκε ζνα από τα LED κα φζρει το δικό του ανεξάρτθτο 
φακό, ο οποίοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από υλικό υψθλισ κερμικισ και μθχανικισ αντοχισ.   

Το ειδικό ςφςτθμα ψφξθσ και το τροφοδοτικό του φωτιςτικοφ ςϊματοσ πρζπει να είναι ςτερεωμζνα και 
ςυνδεδεμζνα ςε ειδικι αποςπϊμενθ βάςθ από ανκεκτικό και άκαυςτο μονωτικό υλικό. Το ειδικό ςφςτθμα 
ψφξθσ κα βρίςκεται εντόσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ αποτρζποντασ τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ και άλλων 
ουςιϊν και είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ κράμα αλουμινίου, που βοθκά ςτθν 
αποτελεςματικι διαχείριςθ απαγωγισ τθσ κερμότθτασ, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ 
των LED  και τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ τουσ. Πλεσ οι θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ ςτο χϊρο των 
οργάνων πραγματοποιοφνται με ςιλικονοφχα καλϊδια υψθλισ κερμικισ αντοχισ άνω των 120C και 
πρόςκετθ προςταςία με μακαρόνι υαλομετάξθσ. 

 

Επιπλζον χαρακτθριςτικά                    

Ρροςταςία ζναντι υγρϊν και ςτερεϊν ςωματιδίων: IP66, Μθχανικι Κροφςθ: ΛΚ09, Κλάςθ Μόνωςθσ: Class II 
. Λςχφσ: LED 60W,  τελευταίασ τεχνολογίασ LED . Θ κερμοκραςία χρϊματοσ  Neutral White - 4000K. 

Φωτεινι εκποπι τφπου cut-off , με κατθγοριοποίθςθ τθσ φωτεινισ ζνταςθσ και κάμβωςθσ, για 
αντικαμβωτικοφ τφπου κατανομι τθσ φωτεινισ ροισ, βάςει τθσ Διεκνοφσ Επιτροπισ Φωτιςμοφ CIE και των 
Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων EN 13201 και EN 13032. 

Το φωτιςτικό κα είναι ςφμφωνο  με τισ Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ , κα  ςυνοδεφεται από εκκζςεισ 
δοκιμϊν από Ριςτοποιθμζνουσ Ελλθνικοφσ Φορείσ και ςιμανςθ CE.: 

- Οδθγία Χαμθλισ Τάςθσ LVD 2006/95/EC  

- Οδθγία Θλεκτρομαγνθτικισ Συμβατότθτασ EMC 2004/108/EC  

και ςφμφωνα με τα Διεκνι και Ευρωπαϊκά Ρρότυπα: 

- EN 55015, EN 61000-3-2 

- EN 60598-1, EN 60598-2-3 

- ΕΝ 62262 

- CIE, EN 13032-2 και EN 13201-2 

 

Ο βακμόσ προςταςίασ ζναντι διείςδυςθσ ςτερεϊν και υγρϊν είναι ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 529 (EN 
60529).  

Φωτομετρικά Στοιχεία (Cd/1000lm) 

Διαςτάςεισ: Βάροσ: 11.80kg περίπου και προβαλλόμενθ επιφάνεια: 0.11m2 περίπου 

Ο ιςτόσ  κα αποτελείται από τον κορμό, τθν πλάκα ζδραςθσ , τθ κυρίδα και το ακροκιβωτιο με τα εξισ 
χαρακτθριςτικά:  

O κορμόσ κα είναι  κωνικισ κυκλικισ διατομισ με διάμετρο βάςθσ και κορυφισ Φ100mm και Φ60mm 
αντίςτοιχα, πάχουσ 3mm και φψουσ 4000mm, από  χαλυβδοζλαςμα ποιότθτασ S235JR κατά ΕΝ10025 
(St37-2/DIN17100), με μία διαμικθ και καμία εγκάρςια ραφι, με  πιςτοποιθτικά   ποιότθτασ από τον 
προμθκευτι, κερμισ εξζλαςθσ. Σε απόςταςθ 600mm από τθ βάςθ του ζχει κφρα κατάλλθλων διαςτάςεων 
για τθν είςοδο, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ του ακροκιβωτίου. Ο κορμόσ του ιςτοφ ςφθνϊνεται μζςα ςτθν 
οπι τθσ πλάκασ  ζδραςθσ  και ςυγκολλείται εςωτερικά και εξωτερικά. 
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Θ πλάκα ζδραςθσ κα είναι  χαλφβδινθ  πλάκα κυκλικισ διατομισ φ310mm και  πάχουσ 10mm,  από υλικό  
ποιότθτασ S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIΝ17100), με κεντρικι οπι ίδιασ διαμζτρου με τθν βάςθ του 
κορμοφ για τθ διζλευςθ των καλωδίων και του αγωγοφ γειϊςεωσ κακϊσ και με τζςςερισ (4) οπζσ, 
κυκλικοφ ςχιματοσ, κατάλλθλθσ διαμζτρου για τθ ςτερζωςθ των αγκυρίων. 

Θ  κυρίδα (Ρορτάκι) κα είναι διαςτάςεων 300x62mm από το ίδιο ζλαςμα του κορμοφ του ιςτοφ, που ςτθν 
κλειςτι κζςθ δεν εξζχει από τον κορμό, θ οποία προςαρμόηεται ςε οπι-κφρα του κορμοφ ίδιων 
διαςτάςεων, με ειδικι κλειδαριά και δικό τθσ κλειδί για εφκολο άνοιγμα - κλείςιμο, παρζχει ςτεγανότθτα 
Λ54 ςτθν θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ. 

Ακροκιβϊτιο  από ρθτίνεσ  πολυαμιδίων, άκραυςτο, προςταςίασ Λ54 ζναντι ςτερεϊν και υγρϊν και ΛΚ08  
ζναντι μθχανικισ κροφςθσ. 

Ο ιςτόσ  κα είναι  γαλβανιςμζνοσ  εν κερμϊ και βαμμζνοσ  θλεκτροςτατικά με χρϊματα ποφδρασ αρίςτθσ  
ποιότθτασ  ςυνοδευόμενα  από  πιςτοποιθτικά  ποιότθτασ ςε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ  μετά τθν 
προςκόμιςθ χρωματολογίου.  

Θ καταςκευι του ιςτοφ κα γίνει  ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα & τουσ Λςχφοντεσ Κανονιςμοφσ  και 
κα φζρει Ριςτοποίθςθ CE.  

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ). Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των φωτιςτικϊν, θ μεταφορά τουσ ςτθν 
αποκικθ του Διμου και κάκε είδουσ φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία. Επίςθσ κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά 
ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ για τθ ςυναρμολόγθςθ του φωτιςτικοφ, κακϊσ και για τθ 
κεμελίωςθ αυτοφ. 

400,00 €/τεμ 

Τετρακόςια ευρϊ/τεμ 

 
 

  
Νάουςα, 18-05-2018 

Οι ςυντάξαντεσ 

Ελζγχκθκε 

Θ Ρροϊςταμζνθ 

Τμιματοσ Μελετϊν και Διενζργειασ 
Διαγωνιςμϊν 

Κεωρικθκε 

Ο Διευκυντισ 

Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Διμου 
Νάουςασ 

  

 
 

   

Κωμάσ Κυράνοσ Ελζνθ Τςιόγκα Ραφλοσ Κυριακίδθσ 

Ρολ. Μθχανικόσ Αγρ. Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Ρολ. Μθχανικόσ 

 

 

 

 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Θ/Μ 

 

   

   

Σπφροσ Βλάχοσ Γεϊργιοσ Ραλαιάσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII-  Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

 

1. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο .......................................  

Καηάζηεκα  ........................................ 

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο ......................  

ΔΤΡΩ .............................................  

Πξνο: 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ    ΔΠΙΣΟΛΗ    ΤΜΜΔΣΟΥΗ    ππ'    αξηζκόλ     ...................................................     γηα 

ΔΤΡΩ ...................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη      ηνπ      πνζνύ      ησλ      ΔΤΡΩ       ...............................................        (θαη      νινγξάθσο) 

 .........................................................................  ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

 .................................................................................................. ,   νδόο ..................................................... , 

αξηζκόο ..................... , ΣΚ ................................(ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) 

 .......................................  , (2)  ............................................... , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηώλ), δηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό ηεο………….      γηα ηελ     πξνκήζεηα     

…………. 

 .....................................................................        ζύκθσλα       κε       ηελ       ππ'       αξηζ. 

 .............................................. Γηαθήξπμε ζαο. 

Μθχαν. Μθχανικόσ Θλεκτρ. Μθχανικόσ Τ.Ε. 
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Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο 

ελ ιόγσ εηαηξείαο θαζ' όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε   (5 ) εκέξεο 

από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην 

νπνίν θαη καο βαξύλεη. 

Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη 

ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο. 

Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ..................................................................................  

ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, όπσο ζρεηηθά 

αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

2. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο .......................................  

Καηάζηεκα  ........................................ 

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) 

Πξνο: 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ   ΔΠΙΣΟΛΗ   ΚΑΛΗ  ΔΚΣΔΛΔΗ  ππ'  αξηζκόλ   ..................................................   γηα 

ΔΤΡΩ ...................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ .....................  (θαη νινγξάθσο) ..................................... ζην νπνίν θαη κόλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

 ......................................................................... ,     νδόο ...................................................... ,     αξηζκόο 

 .................. , ΣΚ .................................  (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) 

 .......................................  , (2)  ............................................... , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηώλ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηή ησλ όξσλ ηεο  ζύκβαζεο, πνπ ππόγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα 

………….. 

 ........................................... (αξηζκόο δηαθήξπμεο ............. / ....... ) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ  Ζξσηθήο Πόιεσο  

Νάνπζαο θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο   ΔΤΡΩ απηήο. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο .......................  

ΔΤΡΩ .............................................  
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Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε(5) εκέξεο 

από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην 

νπνίν θαη καο βαξύλεη. 

Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, νπόηε γίλεηαη 

απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρύ. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

3 Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Λεηηνπξγίαο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο .......................................  

Καηάζηεκα  ........................................ 

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) 

Πξνο: 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  ππ'  αξηζκόλ   ....................................................  γηα 

ΔΤΡΩ ...................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ .....................  (θαη νινγξάθσο) ..................................... ζην νπνίν θαη κόλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

 ......................................................................... ,     νδόο ...................................................... ,     αξηζκόο 

 .................. , ΣΚ .................................  (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) 

 .......................................  , (2)  ............................................... , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηώλ), γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ παξαδνζέλησλ από απηή εηδώλ κε 

αξηζκό ζύκβαζεο  ....................................... , πνπ ππέγξαςε καδί ζαο ε ελ ιόγσ εηαηξεία (έλσζε 

εηαηξεηώλ) γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ κε θσδηθνύο  ................................................  (αξηζκόο δηαθήξπμεο 

 ........ / .........) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο Πόιεο Νάνπζαο   αμίαο εθ ΔΤΡΩ απηήο. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο .......................  

ΔΤΡΩ .............................................  





 

Σελίδα 66 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο 

από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην 

νπνίν θαη καο βαξύλεη. 

Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ  .................................... , 

νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρύ. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV– Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΗΣΗ

Σ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΡΑΝΗ 

(€) 
CPV 

Ομάδα Ι - Πργανα παιδικισ χαράσ 

1 
Σφνκετο όργανο με δφο τςουλικρεσ  
και τοφνελ  

τεμ 2     
37535230

-8 

2 
Σφνκετο όργανο  με δφο τςουλικρεσ 
και ράμπα ανόδου 

τεμ 1     
37535230

-8 

3 
Σφνκετο όργανο με τςουλικρα και 
ςκεπι 

τεμ 1     
37535230

-8 

4 
Ξφλινθ δικζςια κοφνια παίδων 

τεμ 15     
37535100

-8 

5 
Ξφλινθ δικζςια κοφνια νθπίων 

τεμ 15     
37535100

-8 

6 
Κοφνια φωλιά (κατάλλθλο και για 
ΑΜΕΑ) 

τεμ 3     
37535100

-8 

7 
Ραιχνίδι  ελατθρίου ηωάκι (3 ςχζδια) 

τεμ 13     
37535230

-8 

8 
Ραιχνίδι  ελατθρίου - αυτοκινθτάκι 

τεμ 6     
37535230

-8 

9 
Ξφλινθ τραμπάλα παίδων 

τεμ 16     
37535230

-8 

10 
Μφλοσ με κάκιςμα  

τεμ 2     
37535230

-8 

11 
Μφλοσ  Αυτοκινοφμενοσ 

τεμ 2     
37535230

-8 
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12 
Σφνκετο όργανο νθπίων με 
τςουλικρα 

τεμ 11     
37535240

-1 

  Σφνολο ομάδασ Ι   

 
    

  
Ομάδα ΙΙ - Δάπεδο αςφαλείασ 

1 
Ελαςτικά αντικραδαςμικά πλακίδια 
αςφαλείασ, πάχουσ 50mm 

m2 2,450.00     
44111700

-8 

  Σφνολο ομάδασ ΙΙ   
 

 
    

  
Ομάδα ΙΙI - Φωτιςτικά 

1 
Φωτιςτικό με LED, επί κορυφισ 
ιςτοφ κολουροκωνικισ διατομισ 

τεμ 78     
34991000

-0 

  Σφνολο ομάδασ Ι   
 

 
    

  

 
    

  
    ΑΚΟΛΣΜΑ     

 
    Φ.Ρ.Α. 24%     

 
    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

 

     
  

 

     
  

 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ  

     

       

     
 

 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ -ΣΦΑΓΛΔΑ 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V -ΣΔΤΓ  

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *…………] 
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- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: **ΔΘΜΑΧΛΑΣ 30 / ΝΑΟΥΣΑ / 59200] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *BATANTZH AΚΘΝΑ , ΛΑΡΑΒΛΤΣΑΣ ΓΕΩΓΛΟΣ, KYΑΝΟΣ ΚΩΜΑΣ] 
- Τθλζφωνο: *2332350367,2332350328 ,2332029622] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.naoussa..gr] 
 
 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): Δθμόςιοσ θλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ  με αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνύ παηδηθώλ ραξώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε πθηζηάκελεο παηδηθέο ραξέο ηνπ 
Γήκνπ Νάνπζαο    

CPV 

37535230-8,3735100-8,37535240-1,44111700,8,34991000-0 

 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *………………………….] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΚΕΛΑ+ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *…3…+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 

http://www.thessaly.gov.gr/
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  





 

Σελίδα 74 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτθxii· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 

 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxiv, εκτόσ εάν : 
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α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxv. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
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xiii

 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

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

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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xxxii

 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxv
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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