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ΑΠΟΦΑΗ  

 

Έπμκηαξ οπ’ όρε: 

Α) Πηξ δηαηάλεηξ: 

1. Πμο Κ.3852/10 «Κέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ –Ννυγναμμα 

Ηαιιηθνάηεξ»  

2. Πμο άνζνμο  209 ημο Κ. 3463/06 «Νενί θφνςζεξ ημο Ηχδηθα Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ». 

3. Πεξ οπ’ ανηζμ. 11389/93 Ρπ. Απυθαζεξ «Γκηαίμξ θακμκηζμυξ πνμμεζεηχκ μνγακηζμχκ Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ» (ΦΓΗ 185Β). 

4. Πμο Κ.2286/95 «Ννμμήζεηεξ ημο δεμυζημο ημμέα θαη νοζμίζεηξ ζοκαθχκ ζεμάηςκ» 

5. Πμο άνζνμο 83 ημο Κ.2362/1995 (ΦΓΗ 247 Α) «Νενί Δεμυζημο Θμγηζηηθμφ, ειέγπμο ηςκ δαπακχκ ημο 

Ηνάημοξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ». 

6. Πεξ με αν. Ν1/3305/03.11.10 (ΦΓΗ 1789/12.11.10 ηεφπμξ Β) απυθαζεξ ημο Ρθοπμονγμφ Μηθμκμμίαξ, 

Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ θαη Καοηηιίαξ «Οφκαρε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ ζομβάζεςκ πνμμεζεηχκ, 

θαη’ εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ημο άνζνμο 2 (παν.5, 12, 13 θαη 16) ημο Κ.2286/95»  

7. Πεξ Ρπμονγηθήξ Απυθαζεξ με ανηζμυ Ν1/4089/04-11-11 (ΦΓΗ 2498/Β/04-11-11) «Γλαίνεζε απυ ηεκ 

έκηαλε ζημ Γκηαίμ Ννυγναμμα Ννμμεζεηχκ (Γ.Ν.Ν.) μέπνη 31.12.2012, πνμμεζεηχκ πμο εκηάζζμκηαη ζε 

ζογπνεμαημδμημφμεκα επηπεηνεζηαθά πνμγνάμμαηα». 

8. Πμο άνζνμο 4 παναγν.3 ημο Κ.3548/07 «Ηαηαπχνεζε δεμμζηεφζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο Δεμμζίμο ζημ 

κμμανπηαθυ θαη ημπηθυ Πφπμ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ. 

9. Πμο Κ.3614/2007 «Δηαπείνηζε, έιεγπμξ, εθανμμγή ακαπηοληαθχκ πανεμβάζεςκ 2007-2013» (ΦΓΗ Α’ 

267/03-12-2007) 

10. Πεξ εγθοθιίμο με ανηζμ. 27754/11/28-06-10 ημο Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ, Απμθέκηνςζεξ θαη  

Ειεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ, με ηεκ μπμία έγηκε απμδεθηή ε ανηζμ. 204/10 γκςμμδυηεζε ημο Κμμηθμφ 

Οομβμοιίμο ημο Ηνάημοξ. 

11. Πμο Κ. 3861/10 (ΦΓΗ 112 Α/13-07-10) «Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κυμςκ θαη 

πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ «Ννυγναμμα 

Δηαφγεηα» θαη άιιεξ δηαηάλεηξ.» 

12. Πμο Κ. 4281/2014 (ΦΓΗ 160 Α/08082014) «Ιέηνα ζηήνηλεξ θαη ακάπηολεξ ηεξ ειιεκηθήξ μηθμκμμίαξ, 

μνγακςηηθά ζέμαηα Ρπμονγείμο Μηθμκμμηθχκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ.» 

13. Πεκ με ανηζμυ πνςη.15505/22-9-2014  απυθαζε Γκηαλεξ  Γνγςκ ηεξ ΜΠΑ «ΑΚΑΝΠΡΛΖΑΗΕ ΚΜΙΜΡ 

ΕΙΑΘΖΑΟ 

14. Πμ ένγμ πνεμαημδμηείηαη απυ ημ πνυγναμμα «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΟ 

15. Πεκ  οπ΄ αν. 152/2015 Απυθαζε  ηεξ Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ 

16. Πεκ οπ’αν.197/2015  απυθαζε ηεξ Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ  θήνολεξ ημο δηαγςκηζμμφ με 

αν.δηαθήν.24877/23-9-2015 άγμκμο θαη απυθαζε επακάιερεξ ημο με ημοξ ίδημοξ υνμοξ. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Γ  

 

Πνόπεηνμ δηαγςκηζμό με θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ παμειυηενε ηημή ζε εονχ, πνμτπμιμγηζμμφ δαπάκεξ πεκήκηα 

μθηχ πηιηάδςκ εκκέα εονχ θαη είθμζη έλη ιεπηά  (58.009,26  €), ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο ΦΝΑ 23%, με θιεηζηέξ 

πνμζθμνέξ γηα ηεκ πνμμήζεηα θαη Πμπμζέηεζε Οήμακζεξ αλημζεάηςκ - μκεμείςκ Δ.Γ. Ακζεμίςκ θαη Γηνεκμφπμιεξ 

Δήμμο Ε.Ν. Κάμοζαξ ημο Νανανηήμαημξ Α΄ ηεξ πανμφζεξ. 

Μ δηαγςκηζμυξ ζα δηεκενγεζεί με ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ, εκχπημκ ηεξ ανμυδηαξ Γπηηνμπήξ Δηαγςκηζμμφ ε μπμία 

ζοκεζηήζε με ηεκ με απυθαζε ηεξ Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ, γηα ηεκ πνμμήζεηα ηςκ εηδχκ πμο ακαθένμκηαη ζημ 

Νανάνηεμα Α΄ ηεξ πανμφζεξ θαη θαηυπηκ θακμκηθήξ πνμζεζμίαξ πέκηε (5) εμενχκ απυ ηεκ ηειεοηαία δεμμζίεοζε 

ζημκ ειιεκηθυ ηφπμ.  
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1. Ακαζέημοζα Ανπή - Ακηηθείμεκμ ημο Δηαγςκηζμμύ- Ονηζμμί 
1.1   Ακαζέημοζα Ανπή ημο Δηαγςκηζμμφ είκαη μ Δήμμξ Ενςηθήξ Νυιεςξ Κάμοζαξ  

1.2. Ακηηθείμεκμ ημο δηαγςκηζμμφ είκαη ε Ακάδεηλε μεημδυηε γηα ηεκ «Ννμμήζεηα θαη Πμπμζέηεζε Οήμακζεξ 

αλημζεάηςκ - μκεμείςκ Δ.Γ. Ακζεμίςκ θαη Γηνεκμφπμιεξ Δήμμο Ε.Ν. Κάμοζαξ» ημο Δήμμο Ενςηθήξ Νυιεξ Κάμοζαξ  

οπυ ημοξ υνμοξ πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανμφζα. 

Ακαιοηηθυηενα μ δηαγςκηζμυξ αθμνά ζηεκ πνμμήζεηα πηκαθίδςκ ζήμακζεξ ζημοξ ανπαημιμγηθμφξ πχνμοξ θαη ζηα 

αλημζέαηα, πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ πνμξ αοημφξ, θαζχξ θαη έλη stands με ημ πάνηε ηςκ ανπαημιμγηθχκ πχνςκ θαη 

αλημζεάηςκ ηεξ πενημπήξ.  

 Μ εκημπηζμυξ ηςκ ζέζεςκ ηςκ ανπαημιμγηθχκ πχνςκ έγηκε ζε ζοκενγαζία με ηεκ ΖΔ’ Γθμνεία Ννμσζημνηθχκ 

θαη Ηιαζζηθχκ Ανπαημηήηςκ. 

 Ακαιοηηθά μη πχνμη πμο ζα ημπμζεηεζεί ε ζήμακζε είκαη : 

 Α. Ανπαημιμγηθμί πώνμη : 

Δεμμηηθή Γκόηεηα Ακζεμίςκ 

Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Ιίεδαξ 

Νενηιαμβάκεη ηα ελήξ μκεμεία : 

Ανπαίμ ζέαηνμ 

Γιιεκηζηηθέξ - Ξςμασθέξ Γπαφιεηξ 

Κομθαίμ - Οπμιή Ανηζημηέιμοξ  

Ιαθεδμκηθμί ηάθμη Ηνίζεςξ θαη Ακζεμίςκ 

Ιαθεδμκηθυξ ηάθμξ Kinch 

Ιαθεδμκηθυξ ηάθμξ Θφζςκμξ θαη Ηαιιηθιέμοξ 

Δεμμηηθή Γκόηεηα Γηνεκμύπμιεξ 

Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Νμιοπιαηάκμο 

Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Αγγειμπςνίμο       

Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Άκς Δενβμπςνίμο    

Β. Αλημζέαηα : 

Δεμμηηθή Γκόηεηα Ακζεμίςκ 

Ημκάθη – Ιανίκα 

Νεγέξ πμηαμμφ Μιγάκμο – Ημπακυξ 

Ζενυξ Καυξ Παληανπχκ – Γπηζθμπή 

Ζενυξ Καυξ Αγίμο Κηθμιάμο – Ημπακυξ 

Ζενυξ Καυξ Αγίμο Ημζμά ημο Αηηςιμφ – Ημπακυξ 

Ζενυξ Καυξ Αγίμο Οπονίδςκα – Θεοθάδηα 

Ζενυξ Καυξ Δςμδυπμο Νεγήξ – ανίεζζα 

Αγίαζμα Δςμδυπμο Νεγήξ – ανίεζζα 

Ζενά Ιμκή Ιεηαμμνθχζεςξ ημο Οςηήνμξ 

Δεμμηηθή Γκόηεηα Γηνεκμύπμιεξ 

Ργνμβηυημπμξ Ναιαημφ Δενβμπςνίμο 

Νεγέξ πμηαμμφ Ιανίηζα Δενβμπςνίμο 

Ζενυξ Καυξ Αγίμο Κηθμιάμο Δενβμπςνίμο 

 Γπηπιέμκ ζα ημπμζεηεζμφκ έλη stands, ηα μπμία ζα απεηθμκίδμοκ έκα πάνηε με ηηξ δηαδνμμέξ ηςκ 

ανπαημιμγηθχκ πχνςκ, πνμθεημέκμο μ επηζθέπηεξ κα μπμνεί κα θαηεοζοκζεί πνμξ ηα θφνηα ζεμεία ανπαημιμγηθμφ θαη 

θάζε άιιμο εκδηαθένμκημξ. Πα ζεμεία ζηα μπμία ζα ημπμζεηεζμφκ είκαη : 

Ννχεκ Δεμανπείμ Ημπακμφ 

Ννχεκ Δεμανπείμ Γηνεκμφπμιεξ 

Ανπαίμ ζέαηνμ Ιίεδαξ 

Ιαθεδμκηθμί ηάθμη Ηνίζεςξ θαη Ακζεμίςκ 

Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Νμιοπιαηάκμο 

Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Αγγειμπςνίμο 
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1.3. Ε Ακαζέημοζα ανπή δηαηενεί ημ απυιοημ δηθαίςμα κα επηιέλεη Ιεημδυηε, με θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηε 

παμειυηενε ηημή ε μπμία δεκ ζα πνέπεη ζε θαμηά πενίπηςζε κα οπενβαίκεη ημκ πνμτπμιμγηζμυ ηεξ πανμφζαξ 

πνυζθιεζεξ.  

1.4. Ννμξ θαηακυεζε ηςκ υνςκ ηεξ πανμφζεξ, δίδμκηαη μη παναθάης μνηζμμί γηα ημοξ ελήξ υνμοξ: 

 «Ακαζέημοζα Ανπή»: Δήμμξ Ενςηθήξ Νυιεςξ Κάμοζαξ 

 «Γκδηαθενόμεκμξ» : Ηάζε Φοζηθυ ή Κμμηθυ Ννυζςπμ πμο κυμημα αζθεί ηεκ θαηαζθεοή ή εμπμνία ηςκ οπυ 

πνμμήζεηα εηδχκ ζηεκ Γιιάδα ή ζηεκ αιιμδαπή. 

 «Τπμρήθημξ»: Πμ θοζηθυ ή κμμηθυ πνυζςπμ ή ε έκςζε πνμμεζεοηχκ πμο οπμβάιιεη πνμζθμνά. 

 «Γπηηνμπή Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμύ» ή «Γπηηνμπή Αλημιόγεζεξ ηςκ Απμηειεζμάηςκ ημο δηαγςκηζμμύ»: 

Ε  Γπηηνμπή δηεκένγεηαξ ή επηηνμπή αλημιυγεζεξ πμο ζοκεζηήζε γηα ηεκ δηελαγςγή ημο δηαγςκηζμμφ, 

αλημιυγεζε ηςκ ηεπκηθχκ πνμζθμνχκ θαη ηεκ εηζήγεζε, γκςμμδυηεζε πνμξ ηεκ Ακαζέημοζα Ανπή ηεξ 

ακάζεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ πνμμήζεηαξ 

  «Ακάδμπμξ» ή «Πνμμεζεοηήξ»: Μ Ρπμρήθημξ ζημκ μπμίμ ζα ακαηεζεί ε ζφμβαζε πνμμεζεηχκ ηεξ 

πανμφζαξ, μέζς ζφμβαζεξ πμο ζα θαηανηηζηεί θαη ζα οπμγναθεί, μεηά ηεκ θαηαθφνςζε ημο απμηειέζμαημξ 

θαη βάζεη ημο ζπεδίμο ζφμβαζεξ ημο Νανανηήμαημξ Δ΄ ηεξ πανμφζαξ. 

 «Σεύπε Δηαγςκηζμμύ»: Ε πανμφζα δηαθήνολε με ηα ζοκεμμέκα ζε αοηήκ πανανηήμαηα πμο εθδίδεη ε 

Ακαζέημοζα Ανπή θαη πενηέπμοκ ημοξ υνμοξ θαη πνμτπμζέζεηξ βάζεη ηςκ μπμίςκ δηεκενγείηαη μ πανχκ 

δηαγςκηζμυξ. 

 «Πνμζθμνά»: Ε Ννμζθμνά πμο ζα οπμβάιιμοκ μη Ρπμρήθημη ζημ πιαίζημ ημο πανυκημξ δηαγςκηζμμφ, θαη ε 

μπμία πενηιαμβάκεη ηνεηξ οπμθαθέιμοξ θαη πημ ζογθεθνημέκα α) ημκ Ρπμθάθειμ Δηθαημιμγεηηθχκ Οομμεημπήξ, 

β) ημκ Ρπμθάθειμ Πεπκηθήξ Ννμζθμνάξ θαη γ) ημκ Ρπμθάθειμ Μηθμκμμηθήξ Ννμζθμνάξ. 

 «Τπεύζοκε Δήιςζε»: Ννυθεηηαη γηα ηεκ Ρπεφζοκε Δήιςζε ημο Κ. 1599/1986, ή ζε πενίπηςζε αιιμδαπμφ 

οπμρεθίμο θείμεκμ ακάιμγεξ απμδεηθηηθήξ αλίαξ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ πχναξ πνμέιεοζήξ ημο. Οε 

πενίπηςζε Κμμηθμφ Ννμζχπμο οπμγνάθεηαη απυ ημκ κυμημμ εθπνυζςπυ ημο ή απυ εηδηθχξ ελμοζημδμηεζέκηα 

πνμξ ημφημ εθπνυζςπμ (ζε αοηήκ ηεκ πενίπηςζε πνμζθμμίδεηαη επηθονςμέκμ ακηίγναθμ ημο μηθείμο 

ελμοζημδμηηθμφ εγγνάθμο). ε όιεξ ηηξ πενηπηώζεηξ πμο ακαθένεηαη μ όνμξ Τπεύζοκε Δήιςζε, εκκμείηαη 

πάκημηε όηη γίκεηαη με ζεώνεζε ημο γκεζίμο ηεξ οπμγναθήξ ημο οπμγνάθμκηα. 

 

2. Πνμϋπμιμγηζμόξ ημο ένγμο  

2.1. Μ ζοκμιηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ημο δηαγςκηζμμφ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ πεκήκηα μθηχ πηιηάδςκ εκκέα εονχ θαη 

είθμζη έλη ιεπηά  (58.009,26  €), ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο ΦΝΑ 23%. 

2.2. Οημκ πνμτπμιμγηζμυ ημο ένγμο ζομπενηιαμβάκεηαη θαη ε ηεπκηθή οπμζηήνηλε ςξ πνμξ ηεκ εγθαηάζηαζε ηςκ 

εηδχκ. 

2.3. Μη δηαγςκηδυμεκμη με ηηξ πνμζθμνέξ ημοξ θαη επί πμηκή απμθιεηζμμφ, δεκ μπμνμφκ κα οπενβμφκ ημ πμζυ ημο 

πνμτπμιμγηζμμφ. 
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3. Υνεμαημδόηεζε ημο Ένγμο 
 

 Πμ ένγμ πνεμαημδμηείηαη απυ Νηζηχζεηξ «ΓΦΑΞΙΜΓΕ ΠΕΟ ΝΞΜΟΓΓΓΖΟΕΟ LEADER» ημο πνμγνάμμαημξ 

«ΑΓΞΜΠΖΗΕ ΑΚΑΝΠΡΛΕ ΠΕΟ ΓΘΘΑΔΑΟ 2007-2013»» με ημ πμζυ ηςκ 47.162,00 ΓΡΞΩ θαη απμηειείηαη 

απυ α) ηεκ θμηκμηηθή ζομμεημπή (ε μπμία θαιφπηεηαη απυ ημ Γονςπασθυ Γεςνγηθυ Παμείμ Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ – 

Γ.Γ.Π.Α.Α.) φρμοξ έςξ 44.803,90€ θαη β) ηεκ εζκηθή ζομμεημπή (Ρπμονγείμ Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ θαη 

Πνμθίμςκ) φρμοξ έςξ θαη 2.358,10€, απυ ΝΜΞΜΡΟ ΠΜΡ ΔΕΙΜΡ ΚΑΜΡΟΑΟ με ημ πμζυ ηςκ 0,00 ΓΡΞΩ θαη 

απυ ημ Ν.Δ.Γ. με ημ πμζυ ηςκ 10.847,26 ΓΡΞΩ  

4. Σνόπμξ οπμβμιήξ πνμζθμνώκ 

4.1. Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη: 

α) Απυ ημοξ ίδημοξ ημοξ εκδηαθενμμέκμοξ ή ημοξ κυμημμοξ εθπνμζχπμοξ ημοξ μέπνη ηεκ χνα εκάνλεςξ ημο 

δηαγςκηζμμφ (θαηαιεθηηθή πνμζεζμία)  

β) Απμζηέιιμκηαη με μπμημδήπμηε ηνυπμ με ηεκ απαναίηεηε πνμτπυζεζε υηη μη πνμζθμνέξ ζα πενηέιζμοκ ζηεκ 

Ακαζέημοζα Ανπή μέπνη ηεκ πνμεγμφμεκε ηεξ εμενμμεκίαξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. 

4.2. Ννμζθμνέξ πμο είηε οπμβιήζεθακ μεηά ηεκ θαζμνηζμέκε εμενμμεκία θαη χνα, είηε ηαποδνμμήζεθακ έγθαηνα, 

αιιά δεκ έθηαζακ έγθαηνα ζηεκ οπενεζία, δε ζα ιαμβάκμκηαη οπυρε θαη ζα επηζηνέθμκηαη ζημοξ πνμζθένμκηεξ. 

5. Καηάζεζε ηςκ πνμζθμνώκ - Σόπμξ θαη πνόκμξ δηεκένγεηαξ δηαγςκηζμμύ 

5.1. Ε θαηάζεζε ηςκ πνμζθμνχκ ζα γίκεη ζηα γναθεία ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ, ζημ Δεμμηηθυ Ηαηάζηεμα Δεμανπίαξ 

30, Π.Η. 59200. 

5.2. Ανμυδημξ οπάιιειμξ γηα ηεκ παναιαβή πνμζθμνχκ εθηυξ απυ ηεκ επηηνμπή δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ είκαη ε 

οπάιιειμξ ημο Ννςημθυιιμο ηει. 23323 50324, fax: 2332024260  θαη γηα ηεκ πανμπή δηεοθνηκίζεςκ είκαη ε θ. 

Βαηακηδή  θαη θμξ Θαπαβίηζαξ    ζημ ηει. 2332350367,2332350328, fax: 2332024260. 

5.3. Μ δηαγςκηζμυξ ζα γίκεη ηεκ  19-10-2015 εμένα Δεοηένα  θαη χνα 10:00πμ -10.30 π.μ (ιήμε επίδνζεο 

πξνζθνξψλ)  ζημ Δεμμηηθυ Ηαηάζηεμα ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο - ΓΖΜΟ 

ΝΑΟΤΑ – ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ - ζηελ νδφ ΓΖΜΑΡΥΗΑ 30, Σ.Κ.59200 , φξνθνο 2
νο 

(αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) 

εκχπημκ ηεξ ανμυδηαξ Γπηηνμπήξ Δηελαγςγήξ Δηαγςκηζμoφ. 

6. Δεμμζίεοζε-Έλμδα δεμμζίεοζεξ 

6.1. Νενίιερε ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ θαζχξ θαη ημ πιήνεξ ηεφπμξ ζα είκαη δεμμζηεομέκμ ζημκ δηθηοαθυ ηυπμ ημο 

δήμμο Κάμοζαξ  www.naoussa.gr γηα ημοιάπηζημκ πέκηε εμενμιμγηαθέξ (5) εμένεξ. 

6.2. Ε πενίιερε ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ ζα δεμμζηεοζεί ζφμθςκα με ημ άνζνμ 23 παν. 5 ηεξ οπ’ ανηζμ. 11389/93 

Ρπ. Απυθαζεξ θαη ημο άνζνμο 3 ημκ Κ.3548/07 ζε μία εμενήζηα ή ζε μία εβδμμαδηαία εθεμενίδα ημπηθή ή 

κμμανπηαθή. (ΘΑΜΟ Κ.ΕΙΑΘΖΑΟ ) γηα ημοιάπηζημκ πέκηε (5) εμένεξ πνηκ ηεκ εμενμμεκία παναιαβήξ ηςκ 

πνμζθμνχκ. 

6.3.  Μη δαπάκεξ δεμμζίεοζεξ ηεξ δηαθήνολεξ (μη ειάπηζηεξ απαηημφμεκεξ θαηά κυμμ), ανπηθήξ θαη επακαιεπηηθήξ ημο 

ζοκυιμο ηςκ δεμμζηεφζεςκ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ημκ ΓΗΝΜΠΑ θαη ζφμθςκα με ημ Κ. 3548/07, ζα 

θαηαβάιιμκηαη ζε θάζε πενίπηςζε από ημκ πνμμεζεοηή πμο ακαθενφπζεθε ακάδμπμξ με ηε δηαδηθαζία, με ηεκ 

πνμζθυμηζε ηςκ κυμημςκ παναζηαηηθχκ.  

http://www.naoussa.gr/
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7. Αλημιόγεζε Πνμζθμνώκ 

7.1. Ε αλημιυγεζε ηςκ πνμζθμνχκ ζα γίκεη απυ ηεκ ανμυδηα επηηνμπή με θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ παμειυηενε ηημή. 

7.2. Ηνηηήνημ θαηαθφνςζεξ είκαη ε παμειυηενε ηημή γηα ημ ζφκμιμ ημο πνμτπμιμγηζμμφ. 

7.3. Ε οπμβμιή ηεξ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ ζα γίκεη βάζεη ημο «Γκηφπμο Μηθμκμμηθήξ Ννμζθμνάξ» ημο 

Νανανηήμαημξ ΟΠ΄ ηεξ πανμφζεξ. 

 

8. Γίδμξ – Πνμδηαγναθέξ 

8.1. Πμ είδμξ θαη μη πνμδηαγναθέξ ηςκ οπυ πνμμήζεηα εηδχκ ακαθένμκηαη ιεπημμενχξ ζημ Νανάνηεμα Β΄ ηεξ 

πανμφζαξ Δηαθήνολεξ, ημ μπμίμ απμηειεί ακαπυζπαζημ ημήμα ηεξ. 

 

9. Πνμζθμνέξ 

9.1. Μ πνυκμξ ηζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ είκαη εθαηυκ είθμζη (120) εμένεξ απυ ηεκ επυμεκε εμένα ηεξ δηεκένγεηαξ ημο 

δηαγςκηζμμφ. Ννμζθμνά πμο μνίδεη πνυκμ ηζπφμξ μηθνυηενμ ηςκ 120 εμενχκ, απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε. 

9.2. Ακηηπνμζθμνέξ ή εκαιιαθηηθέξ πνμζθμνέξ δεκ γίκμκηαη δεθηέξ. Οε πενίπηςζε οπμβμιήξ ημοξ απμννίπημκηαη ςξ 

απανάδεθηεξ. 

9.3. Ε ηζπφξ ηςκ πνμζθμνχκ δφκαηαη κα παναηαζεί, εθυζμκ δεηεζεί απυ ηεκ Ακαζέημοζα Ανπή, πνηκ απυ ηε ιήλε ηεξ, 

θαη’ ακχηαημ υνημ γηα πνμκηθυ δηάζηεμα ίζμ με ημ παναπάκς μνηδυμεκμ. Ιεηά ηε ιήλε θαη ημο παναπάκς 

ακχηαημο μνίμο πνυκμο πανάηαζεξ ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ, μαηαηχκμκηαη ηα απμηειέζμαηα ημο δηαγςκηζμμφ 

ζφμθςκα άνζνμ 13 παναγν. 3 ηεξ οπμονγ.απυθαζεξ 11389/93. 

9.4. Ακ πνμθφρεη ακάγθε πανάηαζεξ ηεξ ηζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ, ε Ακαζέημοζα Ανπή ζα απεοζφκεη ζπεηηθυ αίηεμα 

πνμξ ημοξ πνμζθένμκηεξ (5) πέκηε εμένεξ πνηκ απυ ηε ιήλε ηζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ ημοξ. Μη πνμζθένμκηεξ 

μθείιμοκ κα απακηήζμοκ μέζα ζε ηνεηξ (3) μένεξ θαη ζε πενίπηςζε πμο απμδέπμκηαη ηεκ αηημφμεκε πανάηαζε, 

απμζηείιμοκ εγγνάθςξ ηεκ απμδμπή ηεξ πανάηαζεξ ηεξ ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ ημοξ. Οε πενίπηςζε πμο ε 

θαηαθφνςζε ημο δηαγςκηζμμφ ακαθμηκςζεί μεηά ηε ιήλε ημο πνυκμο ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ ή μεηά ηε ιήλε ηοπυκ 

πανάηαζήξ ηεξ, ε θαηαθφνςζε δεζμεφεη ημκ οπμρήθημ Ακάδμπμ μυκμ εθυζμκ αοηυξ ημ απμδεπηεί. 

9.5. Μ οπμρήθημξ Ιεημδυηεξ δεκ έπεη δηθαίςμα κα απμζφνεη ηεκ πνμζθμνά ημο ή μένμξ ηεξ μεηά ηεκ θαηάζεζή ηεξ. 

Οε πενίπηςζε πμο ε πνμζθμνά ή μένμξ ηεξ απμζονζεί, μ οπμρήθημξ Ιεημδυηεξ οπυθεηηαη ζε θονχζεηξ θαη 

εηδηθυηενα: 

- έθπηςζε θαη απχιεηα θάζε δηθαηχμαημξ γηα θαηαθφνςζε 

- θαηάπηςζε ηεξ Γγγφεζεξ Οομμεημπήξ πςνίξ άιιε δηαηφπςζε ή δηθαζηηθή εκένγεηα. 

 

10. Καηάνηηζε θαη οπμβμιή Πνμζθμνώκ 

10.1. Όζμη επηζομμφκ κα ιάβμοκ μένμξ ζημ δηαγςκηζμυ πνέπεη κα θαηαζέζμοκ πνμζθμνά (δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ, 

ηεπκηθή πνμζθμνά θαη μηθμκμμηθή πνμζθμνά) μέζα ζε θάθειμ ζθναγηζμέκμ, δαθηοιμγναθεμέκεξ, ζε έκα (1) 

πνςηυηοπμ θαη έκα (1) ακηίγναθμ ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα με ελαίνεζε ηα ζοκεμμέκα ζηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά έκηοπα, 
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ζπέδηα θαη ιμηπά ηεπκηθά ζημηπεία πμο μπμνεί κα είκαη ζε ακαγκςνηζμέκε απυ ηεκ Γονςπασθή Έκςζε γιχζζα, θαηά 

πνμηίμεζε ζηεκ Αγγιηθή. 

10.2. Οημκ θάθειμ ηεξ πνμζθμνάξ πνέπεη κα ακαγνάθμκηαη εοθνηκχξ: 

 Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα (ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ) 

 Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

 Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 Με ηελ έλδεημε «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ». 

10.3. Μ Φάθειμξ ηεξ «ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ» πενηιαμβάκεη ηνεηξ επημένμοξ θιεηζημφξ θαη ζθναγηζμέκμοξ οπμθαθέιμοξ: α) 

ημκ Ρπμθάθειμ ηςκ Δηθαημιμγεηηθχκ Οομμεημπήξ, ημκ Ρπμθάθειμ ηεξ Πεπκηθήξ Ννμζθμνάξ θαη ημκ Ρπμθάθειμ 

ηεξ Μηθμκμμηθήξ Ννμζθμνάξ. Έθαζημξ εθ ηςκ ηνηχκ Ρπμθαθέιςκ οπμπνεςηηθά ακαγνάθεη ηηξ εκδείλεηξ ημο 

θονίςξ θαθέιμο (βι. πανάγναθμ 9.2 ημο πανυκημξ) θαη ημκ ηίηιμ ακηηζημίπςξ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΓΣΟΥΗ, ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

10.4. Οε πενίπηςζε πμο ηα ηεπκηθά ζημηπεία ηεξ πνμζθμνάξ δεκ είκαη δοκαηυκ, ιυγς ημο μεγάιμο υγθμο, κα 

ημπμζεηεζμφκ ζημκ θονίςξ θάθειμ, ηυηε αοηά ζοζθεοάδμκηαη πςνηζηά θαη αθμιμοζμφκ ημκ θονίςξ θάθειμ, με 

ηεκ έκδεηλε «Νανάνηεμα Πεπκηθήξ Ννμζθμνάξ» θαη ηηξ ιμηπέξ εκδείλεηξ ημο θονίςξ θαθέιμο.  

10.5. Μη πνμζθμνέξ δεκ πνέπεη κα έπμοκ λέζμαηα, ζβεζίμαηα, πνμζζήθεξ, δημνζχζεηξ. Γάκ οπάνπεη ζηεκ πνμζθμνά 

μπμηαδήπμηε δηυνζςζε, αοηή πνέπεη κα είκαη θαζανμγναμμέκε θαη μμκμγναμμέκε απυ ημκ πνμζθένμκηα, ημ δε 

ανμυδημ υνγακμ παναιαβήξ θαη απμζθνάγηζεξ ηςκ πνμζθμνχκ πνέπεη θαηά ημκ έιεγπμ κα θαζανμγνάρεη ηεκ 

ηοπυκ δηυνζςζε θαη κα μμκμγνάρεη θαη κα ζθναγίζεη αοηή. Ε πνμζθμνά απμννίπηεηαη υηακ οπάνπμοκ ζε αοηή 

δημνζχζεηξ μη μπμίεξ ηεκ θαζηζημφκ αζαθή θαηά ηεκ θνίζε ημο μνγάκμο αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ. 

10.6. Ιεηά ηεκ θαηάζεζε ηεξ πνμζθμνάξ δεκ γίκεηαη απμδεθηή αιιά απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε θάζε δηεοθνίκεζε, 

ηνμπμπμίεζε ή απυθνμοζε υνμο ηεξ Ννυζθιεζεξ ή ηεξ πνμζθμνάξ.  

Δηεοθνηκήζεηξ δίδμκηαη μυκμ υηακ δεημφκηαη απυ ανμυδημ υνγακμ είηε εκχπηυκ ημο είηε φζηενα απυ έγγναθμ ηεξ 

Ρπενεζίαξ μεηά απυ ζπεηηθή γκςμμδυηεζε ημο μνγάκμο. Οεμεηχκεηαη υηη απυ δηεοθνηκήζεηξ πμο δίδμκηαη 

ζφμθςκα με ηα παναπάκς, ιαμβάκμκηαη οπυρε μυκμ εθείκεξ πμο ακαθένμκηαη ζηα ζεμεία πμο δεηήζεθακ. 

10.7. Ε απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνχκ γίκεηαη δεμυζηα απυ ηεκ επηηνμπή δηεκένγεηαξ  ημο δηαγςκηζμμφ, πανμοζία ηςκ 

οπμρεθίςκ ή ηςκ κμμίμςκ εθπνμζχπςκ ημοξ ζφμθςκα με ηεκ δηαδηθαζία ημο άνζνμο 19  ηεξ Ρ.Α. 11389/8-3-

1993. 

10.8. Ιεηά ηεκ απμζθνάγηζε ηςκ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ ε επηηνμπή δηαγςκηζμμφ ζοκηάζζεη πναθηηθυ, με ημ μπμίμ 

εηζεγείηαη, εηδηθά θαη αηηημιμγεμέκα, πνμξ ηεκ Ακαζέημοζα Ανπή ηεκ θαηαθφνςζε ημο δηαγςκηζμμφ. 

11. Δηθαημύμεκμη ομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμό-Κνηηήνηα πμημηηθήξ επηιμγήξ  

11.1. Δηθαίςμα ζομμεημπήξ επί πμηκή απαναδέθημο ζημ δηαγςκηζμυ έπμοκ: 

(α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί ή θνηλνπξαμίεο ή ελψζεηο 

πξνκεζεπηψλ πνπ αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά κε ηελ παξαγσγή ή ηελ εκπνξία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ.  
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(β) Γηα ηηο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΤΑ 11389/8-3-1993 

11.2. Οηε ζοκέπεηα ηεξ πανμφζαξ πνμθήνολεξ, μ υνμξ "πνμμεζεοηήξ" αθμνά υιεξ ηηξ πνμακαθενζείζεξ θαηεγμνίεξ. 

11.3. Δεκ γίκμκηαη δεθημί: 

(α) Όζμη απμθιείζηεθακ ηειεζίδηθα απυ θάπμηα Γιιεκηθή Δεμυζηα Ρπενεζία ή ΚΝΔΔ ή  ΚΝΖΔ ή Α.Γ. ημο Δεμμζίμο 

ημμέα ή Μνγακηζμυ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ γηαηί δεκ εθπιήνςζακ ζομβαηηθέξ ημοξ οπμπνεχζεηξ  θαη μ απμθιεηζμυξ 

ημοξ είκαη εκ ηζπφ. 

(β) Όζμη απμθιείζηεθακ απυ δηαγςκηζμμφξ γηα πνμμήζεηεξ ημο Γιιεκηθμφ Δεμμζίμο με απυθαζε ημο Ρπμονγείμο 

Ακάπηολεξ, ιυγς θαηαδίθεξ ημοξ με αμεηάθιεηε απυθαζε  γηα αδίθεμα ζπεηηθυ με ηεκ επαγγειμαηηθή ημοξ δηαγςγή ή 

ιυγς υηη οπήνλακ έκμπμη  ζμβανμφ επαγγειμαηηθμφ παναπηχμαημξ ημ μπμίμ ε ακαζέημοζα ανπή δφκαηαη κα  

δηαπηζηχζεη με μπμημδήπμηε ηνυπμ. 

(γ) Όζα θοζηθά ή κμμηθά πνυζςπα ημο ελςηενηθμφ έπμοκ οπμζηεί ακηίζημηπεξ με ηηξ παναπάκς θονχζεηξ ζε πχνεξ 

ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ. Ποπυκ ακηίζημηπεξ θονχζεηξ εθηυξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ ζα ελεηάδμκηαη θαη ζα θνίκμκηαη 

απυ ηεκ Ακαζέημοζα Ανπή  ακά πενίπηςζε. 

(δ) Όζμη : 

i. Έπμοκ δηαπνάλεη ζμβανυ επαγγειμαηηθυ πανάπηςμα ζοκαθέξ με ημ ακηηθείμεκμ ημο δηαγςκηζμμφ ή ζε ζπέζε 

με ηεκ επαγγειμαηηθή ημο ηδηυηεηα πμο απμδεδεηγμέκςξ δηαπηζηχζεθε με μπμημδήπμηε μέζμ δηαζέηεη ε 

Ακαζέημοζα Ανπή.  

ii. Δεκ έπμοκ εθπιενχζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημοξ υζμκ αθμνά ζηεκ θαηαβμιή εηζθμνχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ, 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηυζμ ηεξ πχναξ εγθαηάζηαζήξ ημοξ υζμ θαη ημο ειιεκηθμφ δηθαίμο.  

iii. Δεκ έπμοκ εθπιενχζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ υζμκ αθμνά ζηεκ πιενςμή ηςκ θυνςκ θαη ηειχκ ζφμθςκα με ηηξ 

δηαηάλεηξ ηυζμ ηεξ πχναξ εγθαηάζηαζήξ ημοξ υζμ θαη ημο ειιεκηθμφ δηθαίμο.  

iv. Γίκαη έκμπμη ζμβανχκ ρεοδχκ δειχζεςκ θαηά ηεκ πανμπή ηςκ πιενμθμνηχκ πμο απαηημφκηαη ζφμθςκα με ηε 

δηαθήνολε ή υηακ δεκ έπμοκ πανάζπεη ηηξ πιενμθμνίεξ αοηέξ.  

11.4. Απμννίπημκηαη πνμζθμνέξ επηπεηνήζεςκ (θαηαζθεοαζηηθχκ ή εμπμνηθχκ) πμο θαηά πανάβαζε ηςκ Άνζνςκ 138 

θαη 182 ηεξ Δηεζκμφξ ζφμβαζεξ Γνγαζίαξ απαζπμιμφκ ή εθμεηαιιεφμκηαη ακειίθμοξ θάης ηςκ 15 εηχκ. Μη 

πνμζθένμκηεξ εθ’ υζμκ δεκ είκαη θαη θαηαζθεοαζηέξ μθείιμοκ κα είκαη γκχζηεξ ηεξ εθανμμγήξ ηεξ 

πνμακαθενζείζαξ νήηναξ ζηεκ θαηαζθεοάζηνηα εηαηνεία ημο πνμσυκημξ. 

 

12. Τπμθάθειμξ δηθαημιμγεηηθώκ ζομμεημπήξ 

12.1. Μ οπμθάθειμξ δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ πενηέπεη επί πμηκή απαναδέθημο ηα ελήξ δηθαημιμγεηηθά: 

12.1.1. Πηζημπμηεηηθό Γγγναθήξ ζημ μηθείμ επαγγειμαηηθυ ή εμπμνηθυ επημειεηήνημ πμο ζα έπεη εθδμζεί ημ πμιφ έλη 

(6) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. 

12.1.2. Δγγύηση σμμετοτής ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο E΄ ηεο δηαθήξπμεο. 

12.1.3. Πα ελήξ έγγναθα θαη δηθαημιμγεηηθά: 

α. Έιιεκεξ Πμιίηεξ: 
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1.Νηζημπμηεηηθά πμο εθδίδμκηαη απυ ανμυδηα θαηά πενίπηςζε Ανπή, απυ ηα μπμία κα πνμθφπηεη ακ είκαη εκήμενμη  ςξ 

πνμξ ηηξ οπμπνεχζεηξ ημοξ πμο αθμνμφκ ηηξ εηζθμνέξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ (θφνηαξ θαη επηθμονηθήξ) ηςκ ηδίςκ ςξ 

θαη ηςκ ενγαδμμέκςκ ημοξ θαη ςξ πνμξ ηηξ θμνμιμγηθέξ οπμπνεχζεηξ ημοξ θαηά ηεκ εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο 

δηαγςκηζμμφ. 

Οε πενίπηςζε  εγθαηάζηαζεξ ημοξ ζηεκ αιιμδαπή ηα δηθαημιμγεηηθά ηςκ παναπάκς 11.1.3.α.1. εθδίδμκηαη με βάζε ηεκ 

ηζπφμοζα κμμμζεζία ηεξ πχναξ πμο είκαη εγθαηεζηεμέκμη απυ ηεκ μπμία θαη εθδίδεηαη ημ ζπεηηθυ πηζημπμηεηηθυ. 

 

β. Οη Αιιμδαπμί: 

1.Νηζημπμηεηηθυ ηεξ θαηά πενίπηςζε ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ Ανπήξ ηεξ πχναξ εγθαηάζηαζήξ ημοξ, θαη υηη 

πιενμφκηαη μη πνμτπμζέζεηξ ημο 11.1.3.α.1 ημο πανυκημξ άνζνμο.  

 

γ. Σα κμμηθά πνόζςπα εμεδαπά ή αιιμδαπά: 

1. Πα παναπάκς δηθαημιμγεηηθά ηςκ 11.1.3.α. θαη 11.1.3.β.  

2. Οοζηαηηθή πνάλε, θαζχξ θαη ηεκ ηειεοηαία ηνμπμπμίεζε ζηεκ μπμία ζα ακαθένμκηαη μη κυμημμη εθπνυζςπμη (γηα 

θάζε μμνθήξ εηαηνεία) 

3. Μη Α.Γ. πνέπεη κα πνμζθμμίζμοκ θαη πναθηηθυ Δ.Ο. ζημ μπμίμ ζα ακαθένεηαη πςξ εγθνίκεηαη ε ζομμεημπή ηεξ 

εηαηνείαξ ζημ ζογθεθνημέκμ δηαγςκηζμυ θαη ζα εθπςνείηαη ημ δηθαίςμα εθπνμζχπεζεξ ζημ πανηζηάμεκμ ζημ 

δηαγςκηζμυ άημμμ (ζηεκ πενίπηςζε πμο δεκ πνμζέιζεη μ κυμημμξ εθπνυζςπμξ ηεξ εηαηνίαξ). 

 

δ. οκεηαηνηζμμί: 

2. Πα δηθαημιμγεηηθά ηεξ πενίπηςζεξ 11.1.3.α. ημο πανυκημξ άνζνμο, εθυζμκ πνυθεηηαη γηα εμεδαπμφξ ζοκεηαηνηζμμφξ 

θαη ηεξ πενίπηςζεξ 11.1.3.β ακηίζημηπα γηα αιιμδαπμφξ ζοκεηαηνηζμμφξ.  

3. Βεβαίςζε ανμυδηαξ ανπήξ υηη μ Οοκεηαηνηζμυξ ιεηημονγεί κυμημα.  

 

ε. Οη εκώζεηξ πνμμεζεοηώκ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά: 

1. Όια ηα παναπάκς θαηά πενίπηςζε δηθαημιμγεηηθά, γηα θάζε πνμμεζεοηή πμο ζομμεηέπεη ζηεκ έκςζε. 

 

12.1.4. Γθυζμκ μη πνμμεζεοηέξ ζομμεηέπμοκ ζημοξ δηαγςκηζμμφξ με ακηηπνυζςπμ ημοξ, οπμβάιιμοκ μαδί με ηεκ 

πνμζθμνά παναζηαηηθό εθπνμζώπεζεξ. 

12.1.5. Τπεύζοκε δήιςζε ημο ανζ. 8 ημο Κ. 1599/86 υπμο ζα δειχκεηαη ε πώνα θαηαγςγήξ ημο ηειηθμφ πνμσυκημξ 

πμο πνμζθένεηαη.   

12.1.6. Τπεύζοκε δήιςζε ημο ανζ. 8 ημο Κ. 1599/86 ζηεκ μπμία ζα ακαθένεηαη μ πνυκμξ πανάδμζεξ ηςκ οπυ 

πνμμήζεηα εηδχκ. 

12.1.7. Τπεύζοκε δήιςζε ημο ανζ. 8 ημο Κ. 1599/86 υηη δεκ έπμοκ  απμθιεηζζεί ηειεζίδηθα απυ θάπμηα Γιιεκηθή 

Δεμυζηα Ρπενεζία ή ΚΝΔΔ ή  ΚΝΖΔ ή Α.Γ. ημο Δεμμζίμο ημμέα ή Μνγακηζμυ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ γηαηί 

δεκ εθπιήνςζακ ζομβαηηθέξ ημοξ οπμπνεχζεηξ  θαη μ απμθιεηζμυξ ημοξ είκαη εκ ηζπφ.  
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12.1.8. Τπεύζοκε δήιςζε ημο ανζ. 8 ημο Κ. 1599/86 υηη δεκ απμθιείζηεθακ απυ δηαγςκηζμμφξ γηα πνμμήζεηεξ ημο 

Γιιεκηθμφ Δεμμζίμο με απυθαζε ημο Ρπμονγείμο Ακάπηολεξ, ιυγς θαηαδίθεξ ημοξ με αμεηάθιεηε απυθαζε  γηα 

αδίθεμα ζπεηηθυ με ηεκ επαγγειμαηηθή ημοξ δηαγςγή ή ιυγς υηη οπήνλακ έκμπμη  ζμβανμφ επαγγειμαηηθμφ 

παναπηχμαημξ ημ μπμίμ ε ακαζέημοζα ανπή δφκαηαη κα  δηαπηζηχζεη με μπμημδήπμηε ηνυπμ. 

12.1.9. Πα θοζηθά ή κμμηθά πνυζςπα ημο ελςηενηθμφ οπμβάιμοκ οπεύζοκε δήιςζε ημο ανζ. 8 ημο Κ. 1599/86 υηη 

δεκ έπμοκ οπμζηεί ακηίζημηπεξ με ηηξ παναπάκς θονχζεηξ 11.1.7. θαη 11.1.8. ζε πχνεξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ 

ή ζε πχνεξ εθηυξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ.  

12.1.10. Τπεύζοκε δήιςζε ημο ανζ. 8 ημο Κ. 1599/86 υηη δεκ έπμοκ δηαπνάλεη ζμβανυ επαγγειμαηηθυ πανάπηςμα 

ζοκαθέξ με ημ ακηηθείμεκμ ημο δηαγςκηζμμφ ή ζε ζπέζε με ηεκ επαγγειμαηηθή ημο ηδηυηεηα πμο απμδεδεηγμέκςξ 

δηαπηζηχζεθε με μπμημδήπμηε μέζμ δηαζέηεη ε Ακαζέημοζα Ανπή. 

12.1.11. Τπεύζοκε δήιςζε ημο ανζ. 8 ημο Κ. 1599/86 υηη δεκ είκαη έκμπμη ζμβανχκ ρεοδχκ δειχζεςκ θαηά ηεκ 

πανμπή ηςκ πιενμθμνηχκ πμο απαηημφκηαη θαη΄ εθανμμγή ημο πανυκημξ ή υηακ δεκ έπεη πανάζπεη ηηξ 

πιενμθμνίεξ αοηέξ.  

12.2. Γάκ ζε θάπμηα πχνα βεβαηχκεηαη απυ μπμηαδήπμηε ανπή υηη δεκ εθδίδμκηαη ηα παναπάκς πηζημπμηεηηθά ή 

έγγναθα ή δεκ θαιφπημοκ υιεξ ηηξ παναπάκς ακαθενυμεκεξ πενηπηχζεηξ ημο πανυκημξ άνζνμο, μπμνμφκ κα 

ακηηθαηαζηαζμφκ απυ έκμνθε βεβαίςζε ημο οπυπνεμο πνμξ οπμβμιή δηθαημιμγεηηθμφ. Γάκ ζηε πχνα αοηή δεκ 

πνμβιέπεηαη μφηε έκμνθε βεβαίςζε, δφκαηαη κα ακηηθαηαζηαζεί με οπεφζοκε δήιςζε εκχπημκ ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ ή 

δημηθεηηθήξ ανπήξ ή ζομβμιαημγνάθμο ηεξ πχναξ, ζηεκ μπμία είκαη εγθαηαζηεμέκμξ μ πνμμεζεοηήξ. Οηεκ θαηά ηα 

άκς έκμνθε βεβαίςζε ή οπεφζοκε δήιςζε ζα δειχκεηαη υηη ζηε ζογθεθνημέκε πχνα δεκ εθδίδμκηαη ηα ζογθεθνημέκα 

έγγναθα θαη υηη δεκ ζοκηνέπμοκ ζημ ζογθεθνημέκμ πνυζςπμ μη δεημφμεκεξ κμμηθέξ θαηαζηάζεηξ.  

 

13. Τπμθάθειμξ Σεπκηθήξ Πνμζθμνάξ  

13.1 Μ Φάθειμξ Πεπκηθήξ Ννμζθμνάξ ζα πενηιαμβάκεη επί πμηκή απμννίρεςξ ηεξ πνμζθμνάξ ηα αθυιμοζα: 

13.1.1.Λεπημμενή Πενηγναθή γηα θάζε πνμζθενόμεκμ είδμξ, ζοκμδεουμεκε απυ ηα ηεπκηθά παναθηενηζηηθά ημο 

πνμζθενυμεκμο είδμοξ. Οε θάζε έκα απυ ηα παναπάκς έκηοπα είκαη οπμπνεςηηθυ ζηε ζέζε ημο πνμζθενυμεκμο 

ακηηθεημέκμο κα ακαγνάθεηαη μ θςδηθυξ ανηζμυξ ημο θαη κα δηεοθνηκίδεηαη μ ηφπμξ πμο πνμζθένεηαη, με ηνυπμ 

μμκμζήμακημ, έηζη χζηε κα με δεμημονγείηαη θαμία αμθηβμιία ςξ πνμξ ηεκ ηαοηυηεηα ημο πνμζθενμμέκμο είδμοξ. 

Νανάβαζε ημο υνμο αοημφ ζεςνείηαη υηη ζοκεπάγεηαη αμνηζηία ηεξ πνμζθμνάξ θαη απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε. 

Γηδηθυηενα ζηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά θάζε είδμοξ ζα οπάνπεη: 

α. χνα πνμέιεοζεξ - θαηαζθεοήξ. 

β. Ηαηαζθεοαζηηθυξ - Ννμμεζεοηηθυξ Μίθμξ. 

γ. Πφπμξ ή μμκηέιμ πνμζθενμμέκμο ή ανηζμυξ ζπεηηθμφ θαηαιυγμο. 

Γηα ηα πνμσυκηα πμο θαηαζθεοάδεη μ ίδημξ μ δηαγςκηδυμεκμξ απαηηείηαη μ παναθηενηζμυξ «θαηαζθεοήξ ημο 

ενγμζηαζίμο μαξ». 

13.1.2. Τπεύζοκε δήιςζε ημο ανζ. 8 ημο Κ. 1599/86 γηα ύπανλε θαη πανμπή ακηαιιαθηηθώκ γηα μία πεκηαεηία 

θαζχξ θαη δήιςζε με ηεκ μπμία ζα εγγοάηαη γηα δφμ (2) ημοιάπηζημκ έηε ή υπςξ ακαιοηηθά μνίδεηαη ζηηξ ηεπκηθέξ 
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πνμδηαγναθέξ – εηδηθμφξ υνμοξ ημο Νανανηήμαημξ Β΄ ηεξ πανμφζεξ δηαθήνολεξ, απυ ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο ηεκ 

θαιή ιεηημονγία ημο οπυ πνμμήζεηα είδμοξ θαη ηεκ δςνεάκ απμθαηάζηαζε βιαβχκ πμο δεκ ζα μθείιμκηαη ζε θαθμφξ 

πεηνηζμμφξ. 

13.2 Οηεκ ηεπκηθή θαη μηθμκμμηθή πνμζθμνά θαη με πμηκή απμθιεηζμμφ ε ανίζμεζε θαη μη μκμμαζίεξ ηςκ εηδχκ πμο 

πνμζθένμκηαη ζα είκαη υπςξ αθνηβχξ θαη ζηηξ πνμδηαγναθέξ ηεξ δηαθήνολεξ. 

13.3 Οηεκ ηημή πνμζθμνάξ ημο πνμμεζεοηή ζομπενηιαμβάκεηαη θαη ημ θυζημξ μεηαθμνάξ θαη εγθαηάζηαζεξ ηςκ εηδχκ 

ζημοξ ηυπμοξ πμο ακαθένμκηαη ζημκ ζοκεμμέκμ πίκαθα. 

13.4 Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηεκ εκεμένςζε - επίδεηλε ημο πνμζςπηθμφ πμο ζα ημο οπμδεηπζεί. 

13.5. Μ ελμπιηζμυξ ζα πνέπεη κα είκαη ζφμθςκμξ με ηα πνυηοπα ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ κα θένεη ημ ζήμα CE ή 

ηζμδφκαμμ υπμο απαηηείηαη απυ ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ θαζχξ θαη κα δηαζέηεη ημ ακηίζημηπμ πηζημπμηεηηθυ 

δήιςζεξ ζομμυνθςζεξ CE ή ημ ηζμδφκαμμ. 

 

14. Δγγσήσεις 

14.1 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. 

14.2 Οη εγγπήζεηο αλ δελ είλαη δηαηππσκέλεο ζηελ Διιεληθή ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

14.3 Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα 

θαιχπηεη ην 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ρσξίο Φ.Π.Α. Ζ εγγχεζε 

πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ πξνζθνξάο, πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε θαη λα 

είλαη ζχκθσλε, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο 

Δ΄ (1).  

14.4 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή 

επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, ρσξίο Φ.Π.Α. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαη λα είλαη ζχκθσλε, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, κε ην ζπλεκκέλν ζηε 

δηαθήξπμε ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Δ΄ (2). 

 

15. Τπμθάθειμξ Οηθμκμμηθήξ Πνμζθμνάξ 

15.1 Οημκ ζθναγηζμέκμ θάθειμ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ πενηιαμβάκεηαη ε μηθμκμμηθή πνμζθμνά ημο Ρπμρεθίμο, ε 

μπμία ζα πνέπεη, επί πμηκή απμθιεηζμμφ, κα είκαη ζοκηαγμέκε ζφμθςκα με ημ οπυδεηγμα ημο Νανανηήμαημξ ΟΠ΄ 

ηεξ πανμφζαξ πνμθήνολεξ. 

15.2 Ιε ηεκ πνμζθμνά ε ηημή ημο πνμξ πνμμήζεηα οιηθμφ δίκεηαη ζημ ζφκμιμ ημο πνμοπμιμγηζμμφ. 

Οηεκ ηημή πενηιαμβάκμκηαη μη ηοπυκ οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ, ςξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε εθηυξ απυ ημ Φ.Ν.Α. γηα 

ηεκ πανάδμζε ημο οιηθμφ, ήημη ημ θυζημξ μεηαθμνάξ θαη εγθαηάζηαζεξ ηςκ ακηηθεημέκςκ ζημοξ ηυπμοξ 

πνμμνηζμμφξ ημο Νανανηήμαημξ Γ΄ – «Νίκαθαξ Ακηηζημίπηζεξ Γηδχκ θαη Νμζμηήηςκ με Πυπμοξ Νανάδμζεξ» Πα 

μπμηαδήπμηε πνμζθενυμεκα είδε, υνγακα, πανειθυμεκα ή ακηαιιαθηηθά πμο ακαγνάθμκηαη ζηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά 

δεκ επηβανφκμοκ επηπιέμκ ηεκ ηημή, αιιά πενηιαμβάκμκηαη ζ ΄ αοηή. Ε ηημή, πςνίξ ΦΝΑ, ζα ιαμβάκεηαη οπυρε γηα 

ηε ζφγθνηζε ηςκ πνμζθμνχκ. 



Σειίδα 14 από 33 

15.3. Μη πνμμεζεοηέξ οπμπνεμφκηαη κα αθμιμοζήζμοκ ημοξ ίδημοξ θςδηθμφξ θαη ηηξ πενηγναθέξ πνμσυκηςκ ζηεκ 

πνμζθμνά ημοξ, ζηε ζφμβαζε, ζηε δηαθίκεζε θαη ζηεκ ηημμιυγεζε. 

15.4 Οε πενίπηςζε αζομθςκίαξ μεηαλφ ηςκ ηημχκ πμο ακαθένμκηαη ζηα έκηοπα ηεξ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ 

οπενηζπφεη ε ηημή μμκάδαξ πμο ακαγνάθεηαη μιμγνάθςξ, μη οπυιμηπεξ δημνζχκμκηαη ζφμθςκα με αοηήκ. Ννμζθμνά 

πμο δεκ ακαγνάθεη ηεκ ηημή μμκάδαξ μιμγνάθςξ ζεςνείηαη άθονε. 

15.5 Ε ακαγναθή ηεξ ηημήξ ζε ΓΡΞΩ ζα γίκεηαη με δφμ δεθαδηθά ρεθία. Πμ γεκηθυ ζφκμιμ ζηνμγγοιμπμηείηαη ζε δφμ 

δεθαδηθά ρεθία, πνμξ ηα άκς εάκ ημ ηνίημ δεθαδηθυ ρεθίμ είκαη ίζμ ή μεγαιφηενμ ημο πέκηε θαη πνμξ ηα θάης εάκ 

είκαη μηθνυηενμ ημο πέκηε. 

15.6.Νμζμζηυ ΦΝΑ επί ημηξ εθαηυ ζημ μπμίμ οπάγμκηαη ηα οπυ πνμμήζεηα είδε. Οε πενίπηςζε πμο ακαθένεηαη 

εζθαιμέκμξ ΦΝΑ αοηυξ ζα δημνζχκεηαη απυ ηεκ ανμυδηα επηηνμπή. 

15.7. Ε Ακαζέημοζα Ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα δεηήζεη απυ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζημηπεία απαναίηεηα γηα ηεκ 

ηεθμενίςζε ηςκ πνμζθενμμέκςκ ηημχκ, μη δε πνμμεζεοηέξ οπμπνεμφκηαη κα ηα πανέπμοκ. 

15.8.Ννμζθμνέξ πμο ζέημοκ υνμ ακαπνμζανμμγήξ ηεξ ηημήξ ηςκ οπυ πνμμήζεηα εηδχκ, απμννίπημκηαη ςξ 

απανάδεθηεξ  

15.9 Ννμζθμνέξ πμο δεκ δίκμοκ ηηξ ηημέξ ζε ΓΡΞΩ ή πμο θαζμνίδμοκ ζπέζε ΓΡΞΩ ζε λέκμ κυμηζμα ζα απμννίπημκηαη 

ςξ απανάδεθηεξ. 

15.10 Γθ’ υζμκ απυ ηεκ πνμζθμνά δεκ πνμθφπηεη με ζαθήκεηα ε πνμζθενυμεκε ηημή, ε πνμζθμνά απμννίπηεηαη ςξ 

απανάδεθηε, με απυθαζε ηεξ Ρπενεζίαξ φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ηεξ Γπηηνμπήξ Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ. 

 

16. Υνόκμξ θαη ηνόπμξ Πανάδμζεξ 

16.1. νυκμξ πανάδμζεξ: 

16.1.1. Ε πανάδμζε ημο ελμπιηζμμφ ζα γίκεη άπαλ, εκηυξ εκεκήκηα (90) εμενμιμγηαθχκ εμενχκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ 

ζφμβαζεξ. 

16.1.2. Ννμζθμνά πμο πενηέπεη πνυκμ πανάδμζεξ μεγαιφηενμ απυ ημκ μνηδυμεκμ ζηεκ πανάγναθμ 15.1.1 ζα 

απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε 

16.1.3.Μ ζομβαηηθυξ πνυκμξ πανάδμζεξ μπμνεί κα παναηείκεηαη ή κα μεηαηίζεηαη ζφμθςκα με ημ άνζνμ 27 ηεξ Ρ.Α. 

11389/8-3-1993. 

16.1.4. Οε πενίπηςζε οπένβαζεξ ημο πνυκμο πανάδμζεξ θαζχξ θαη ηεξ πμνεγεζείζαξ πανάηαζήξ ημο, απυ 

οπαηηηυηεηα ημο πνμμεζεοηή, ε Ακαζέημοζα Ανπή ζα επηβάιιεη ζημκ πνμμεζεοηή ηηξ πνμβιεπυμεκεξ ζφμθςκα με 

ημ άνζνμ 33 ηεξ οπμονγηθήξ απυθαζεξ οπ’ ανηζμ. 11389/93 «Γκηαίμξ θακμκηζμυξ πνμμεζεηχκ μνγακηζμχκ 

Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ» (ΦΓΗ 185Β). 

16.1.5. Οε πενίπηςζε ακςηέναξ βίαξ ε απυδεηλε αοηή βανφκεη ελ μιμθιήνμο ημκ πνμμεζεοηή.  

Οφμθςκα με ημ άνζνμ 39 ηεξ οπμον.απμθ.11389/93, μ πνμμεζεοηήξ πμο επηθαιείηαη ακςηένα βία οπμπνεμφηαη 

μέζα ζε είθμζη (20) εμένεξ απυ ηυηε πμο ζοκέβεζακ ηα πενηζηαηηθά πμο ζοκηζημφκ ηεκ ακςηένα βία, κα 

ακαθένεη εγγνάθςξ αοηά θαη κα πνμζθμμίζεη ζηεκ Ακαζέημοζα ηα απαναίηεηα απμδεηθηηθά ζημηπεία. 
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Οε πενίπηςζε πμο μ πνμμεζεοηήξ μέζα ζηεκ ακςηένς πνμζεζμία δεκ ακαθένεη ηα πενηζηαηηθά θαη δεκ 

πνμζθμμίζεη ηα απαηημφμεκα απμδεηθηηθά ζημηπεία, ζηενείηαη ημο δηθαηχμαημξ κα επηθαιεζηεί ηεκ φπανλε 

ακςηέναξ βίαξ. 

16.2. Ναναιαβή ηςκ οπυ πνμμήζεηα εηδχκ: 

16.2.1 Ε παναιαβή ηςκ εηδχκ ζα γίκεηαη ζφμθςκα  με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 28 ηεξ οπμονγ. απυθαζεξ με ανηζμυ  

11389/93, απυ ηεκ ανμυδηα επηηνμπή, ζημοξ ηυπμοξ πνμμνηζμμφ ημο πανανηήμαημξ Γ’ ηεξ πανμφζεξ 

δηαθήνολεξ. 

16.2.2 Ε μνηζηηθή πμημηηθή θαη πμζμηηθή παναιαβή ζα γίκεη ημ πμιφ εκηυξ 30 εμενχκ απυ ηεκ άθηλε ηςκ εηδχκ ζημοξ 

ηυπμοξ πνμμνηζμμφ ημο πανανηήμαημξ Γ ηεξ πανμφζεξ δηαθήνολεξ. 

 

17. Σνόπμξ Πιενςμήξ 

17.1. Ε πιενςμή ζα γίκεη με ελυθιεζε ημο 100% ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ζα γίκεη μεηά ηεκ μνηζηηθή πμημηηθή θαη 

πμζμηηθή παναιαβή ημο ελμπιηζμμφ. 

17.2. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιεξσκή είλαη ηα εμήο: 

i. ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ. 

ii. ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΓΔΛΣΗΟ ΑΠΟΣΟΛΖ. 

iii. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ. 

iv.  ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ, 

17.3. Ε εοζφκε ηεξ πνμζθυμηζεξ ηςκ απαηημφμεκςκ δηθαημιμγεηηθχκ πιενςμήξ ζημκ θμνέα ζα γίκεη απυ ημκ 

πνμμεζεοηή ζε ζοκενγαζία με ημκ θμνέα. 

17.4. Μ Ακάδμπμξ επηβανφκεηαη με ηηξ εθάζημηε θναηήζεηξ. Ιε θάζε πιενςμή ζα γίκμκηαη μη πνμβιεπυμεκεξ απυ ηεκ 

θείμεκε κμμμζεζία θναηήζεηξ, θαζχξ θαη ε παναθνάηεζε θυνμο εηζμδήμαημξ αλίαξ 4% επί ημο θαζανμφ πμζμφ. 

17.5. Μ Ακάδμπμξ επηβανφκεηαη επίζεξ με παναθνάηεζε  0,1% επί ημο πμζμφ ηεξ ζφμβαζεξ οπέν ηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ 

Οομβάζεςκ. 

 

18. Καηαθύνςζε θαη οπμγναθή ηεξ ζύμβαζεξ  

18.1. Ε θαηαθφνςζε ημο απμηειέζμαημξ ημο δηαγςκηζμμφ ζα γίκεη απυ ημ απμθαζίδμκ υνγακμ ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ, 

ε μπμία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα εγθνίκεη μενηθχξ ή μιηθχξ ή κα απμννίρεη ημ απμηέιεζμα ή κα μαηαηχζεη ημ 

δηαγςκηζμυ ή ηεκ εκ γέκεη πνμμήζεηα ή κα επακαιάβεη ημ δηαγςκηζμυ ζηαζμίδμκηαξ ηα ζομθένμκηα θαη ηηξ 

ακάγθεξ ηεξ.  

Ηακέκαξ απυ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζημ δηαγςκηζμυ δεκ έπεη δηθαίςμα απμδεμίςζεξ ζε θαμία πενίπηςζε. 

18.2. Ε θαηαθφνςζε ηεξ πνμμήζεηαξ γίκεηαη ζημκ πνμμεζεοηή ημο μπμίμο ε πνμζθμνά είκαη απμδεθηή με βάζε ημοξ 

θαζμνηδυμεκμοξ ζηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ θαη ηε δηαθήνολε μοζηχδεηξ υνμοξ, πμο πνμζθένεη ηε παμειυηενε 

ηημή.  

18.3. Οφμθςκα με ημ άνζνμ 24 ηεξ οπμονγ.απμθ.11389/93, ζημκ πνμμεζεοηή ζημκ μπμίμ έγηκε θαηαθφνςζε ή 

ακαηέζεθε ε πνμμήζεηα απμζηέιιεηαη ζπεηηθή ακαθμίκςζε μ μπμίμξ οπμπνεμφηαη, κα πνμζέιζεη μέζα ζε δέθα 
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(10) εμένεξ απυ ηεκ εμενμμεκία θμηκμπμίεζεξ ηεξ ακαθμίκςζεξ, γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ, 

πνμζθμμίδμκηαξ θαη ηεκ πνμβιεπυμεκε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ αοηήξ. 

Μ ακάδμπμξ ζημκ μπμίμ ζα γίκεη ε θαηαθφνςζε ημο δηαγςκηζμμφ, οπμπνεμφηαη κα θαηαζέζεη εγγοεηηθή θαιήξ 

εθηέιεζεξ ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ ζφμθςκα με ημ άνζνμ 26 ηεξ οπμονγ.απυθαζεξ 11389/93 θαη ημ οπυδεηγμα 

2 ημο Νανανηήμαημξ Γ΄ ηεξ πανμφζεξ., ημ φρμξ ηεξ μπμίαξ ακηηζημηπεί ζε πμζμζηυ 5% ηεξ ζοκμιηθήξ 

ζομβαηηθήξ αλίαξ, πςνίξ ημ Φ.Ν.Α. Ε εγγφεζε θαηαηίζεηαη πνμ ή θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ. Ζ εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

Ε εγγφεζε επηζηνέθεηαη μεηά ηεκ μνηζηηθή πμζμηηθή θαη πμημηηθή παναιαβή ηςκ πνμξ πνμμήζεηα εηδχκ θαη 

φζηενα απυ ηεκ εθθαζάνηζε ηςκ ηοπυκ απαηηήζεςκ απυ ημοξ δφμ ζομβαιιυμεκμοξ. 

Μη εγγοήζεηξ εθδίδμκηαη απυ πηζηςηηθά ηδνφμαηα ή άιια κμμηθά πνυζςπα πμο ιεηημονγμφκ κυμημα ζηα θνάηε – 

μέιε ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ θαη έπμοκ ζφμθςκα με ηα ηζπφμκηα ημ δηθαίςμα αοηυ. Πα ακηίζημηπα έγγναθα ηςκ 

εγγοήζεςκ, ακ δεκ είκαη δηαηοπςμέκα ζηεκ Γιιεκηθή, ζα ζοκμδεφμκηαη απυ επίζεμε μεηάθναζή ημοξ ζηεκ 

Γιιεκηθή γιχζζα. 

Γάκ μ πνμμεζεοηήξ ζημκ μπμίμ έγηκε ε ακαθμίκςζε, δεκ πνμζέιζεη κα οπμγνάρεη ηε ζφμβαζε, θενφζζεηαη 

έθπηςημξ με απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ Οομβμοιίμο φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο ανμυδημο μνγάκμο.  

18.4.Μ Ιεημδυηεξ πμο ζα επηιεγεί ζα θιεζεί κα οπμγνάρεη ζφμβαζε με ηεκ Ακαζέημοζα Ανπή, πμο ζα βαζίδεηαη 

ζημοξ υνμοξ ηεξ πανμφζαξ πνυζθιεζεξ. Οε πενίπηςζε με επηζομίαξ ή αδοκαμίαξ ημο επηιεγέκημξ Ιεημδυηε κα 

ζοκάρεη ζφμβαζε ηυηε θαιείηαη μ πνχημξ επηιαπχκ. 

18.5. Ε ζφμβαζε ζα ζοκηαπζεί ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. Πνμπμπμίεζε ηεξ ζφμβαζεξ μπμνεί κα γίκεη μυκμ εγγνάθςξ θαη 

οπυ ημκ υνμ υηη δεκ ηνμπμπμηείηαη ημ θοζηθυ ακηηθείμεκμ ηεξ πνάλεξ. 

18.6. Όιεξ μη επηθμηκςκίεξ (πνμθμνηθέξ θαη γναπηέξ) ημο Ιεημδυηε με ηεκ Ακαζέημοζα Ανπή ζα γίκμκηαη ζηεκ    

ειιεκηθή γιχζζα. 

19. Γκζηάζεηξ θαηά ηεξ δεμμπναζίαξ –Δημηθεηηθέξ πνμζθογέξ  

19.1 Γηα ηεκ οπμβμιή ηςκ εκζηάζεςκ ηζπφμοκ μη υνμη, πνμτπμζέζεηξ θαη πνμζεζμίεξ ημο άνζνμο 15 ηεξ Ρ.Α. 

11389/8-3-1993. 

19.2 Απμθαζίδμκ υνγακμ επί ηςκ εκζηάζεςκ είκαη ε Μηθμκμμηθή Γπηηνμπή ημο Δήμμο. 

20. Γεκηθμί Όνμη 

20.1.Ηάζε δηαθμνά πμο απμννέεη απυ ηεκ πανμφζα ή απυ ηε ζφμβαζε μεηαλφ ηςκ ζομβαιιμμέκςκ μενχκ ςξ πνμξ ημ 

θφνμξ, ηεκ ενμεκεία θαη ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ θαη ηηξ αληχζεηξ πμο γεκκχκηαη απυ αοηήκ ζα επηιφεηαη απυ 

ηα ανμυδηα δηθαζηήνηα ημο Κμμμφ ηεξ έδναξ ημο δήμμο. Γθανμμζηέμ είκαη ημ ειιεκηθυ δίθαημ.  

 

 
Ο Δήμαρτος  Νάοσσας 

 

 

ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   Α 

 

 

 
 

     

       

       ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ 
 

ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
  

ΖΜΑΝΖ ΑΞΗΟΘΔΑΣΩΝ -ΜΝΖΜΔΗΩΝ  

ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΗ Γ.Γ. 
  

Γ.Δ. ΑΝΘΔΜΗΩΝ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΟΤΠΟΛΖ  

    

ΓΖΜΟΤ Ζ.Π. 
ΝΑΟΤΑ 

 

    

ΑΡΗΘΜΟ Σ.Π. 
Μειέηεο : 29/2013 

       ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΔ 02.30.7135.025 
CPV  34920000-2 
Oδηθφο εμνπιηζκφο  

 
 

       

Α/Α Δίδνο Πξνκήζεηαο Α.Σ. 
Μνλ. 
Μεηξ. Πνζφηεηα 

Σηκή 
Μνλάδνο 
(Δπξψ) Γαπάλε 

1 

Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε 
αλαγξαθέο θαη ζχκβνια απφ 
αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 2 θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 1 m2      125,00         133,00              16.625,00    

2 
ηχινο πηλαθίδσλ απφ γαιβαληζκέλν 
ζηδεξνζσιήλα DN 80mm (3”) 2 ηεκ.       90,00          49,30               4.437,00    

3 
Γηθηχσκα ζηήξημεο κεγάισλ πιεπξηθψλ 
πηλαθίδσλ 3 kg   2.700,00            3,00               8.100,00    

4 Φσηηδφκελα Stands γηα ράξηεο πφιεσλ 4 ηεκ.         6,00      3.000,00              18.000,00    

     
    

     
χλνιν           47.162,00    

     

Φ.Π.Α. 
23%           10.847,26    

     
χλνιν           58.009,26    

       

       ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ  ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

 

 

 

 

 

ΝΗΚΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 

ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ  

ΜΖΥ/ΚΟ  

ΜΔ Γ ΒΑΘΜΟ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Σ.Τ.Γ.Ν. 

 

 

 

 

ΠΑΝΣΔΛΖ ΣΔΛΛΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΔ Β ΒΑΘΜΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΜΔΛΔΣΩΝ & Γ.Γ. 

 

 

 

ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΠΑΤΛΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΔ Γ ΒΑΘΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β  

 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ -ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

Οη παξαθάησ φξνη είλαη απαράβατοι, ηζρχνπλ γηα φια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ε κε ζπκκφξθσζε έζησ θαη κε έλα απφ απηνχο 

ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηνλ αποκλεισμό ησλ πξνζθνξψλ. 

 ηελ ηηκή πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ ζηνπο 

ηφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα (Παξάξηεκα Γ'). 

 Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EN -European Norms), λα θέξεη 

ην ζήκα CE φπνπ απαηηείηαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη λα δηαζέηεη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ (δήισζε 

ζπκκφξθσζεο CE). Δπί πιένλ πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

Διιεληθή Ννκνζεζία. Σέινο, θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ηνλ αθνξά, ζα ηζρχνπλ θαη νη πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα: 

 Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηνο θαη ακεηαρείξηζηνο, ζχκθσλνο κε ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(EN -European Norms), λα θέξεη ην ζήκα CE φπνπ απαηηείηαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη λα δηαζέηεη ην 

αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ (δήισζε ζπκκφξθσζεο CE). Δπί πιένλ πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη 

πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία. Σέινο, θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ηνλ αθνξά, ζα ηζρχνπλ θαη 

νη πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα: 

 Οη εξγαζίεο, ηα πιηθά, νη θάζε είδνπο ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα απηφ, ζα πξέπεη 

θαη' ειάρηζηνλ λα πιεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα, Δπξσπατθά, Διιεληθά ή Γηεζλή, φπσο απηά 

ηζρχνπλ, ζπκπιεξσκέλα ή θαη ηξνπνπνηεκέλα.         

 

     

     ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

 

Α.Σ.1 

Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε αλαγξαθέο θαη ζύκβνια από αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε 

ηύπνπ 2 θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1 

 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεπξηθώλ πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ, πιήξσο αληαλα-θιαζηηθώλ, κε 

αλαθιαζηηθό ππόβαζξν ηύπνπ 2, θαηαζθεπαζκέλσλ ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, 

ηηο ΟΜΟΔ-ΚΑ, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 "Πηλαθίδεο ζηαζεξνύ πεξηερνκέλνπ 

(ΠΠ)". 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

- ε θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο από επίπεδν θύιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηύπνπ AlMg2 ειαρίζηνπ 

πάρνπο 3mm, ε εκπξόζζηα όςε ηνπ νπνίνπ θαιύπηεηαη πιήξσο από αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε 

ηύπνπ 2 θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 θαη θέξεη αλαγξαθέο θαη ζύκβνια, από αληαλαθιαζηηθή 

κεκβξάλε (ν ηύπνο ηεο νπνίνο θαζνξίδεηαη ζηελ ζπλέρεηα), ε δε πίζσ όςε έρεη ρξώκα θαηό 

(γθξη) θαη θέξεη ηνλ αύμνληα αξηζκό ηεο πηλαθίδαο, ην όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ 

εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο. 

 

- ε θαηαζθεπή πιαηζίνπ από κνξθνδνθνύο θξάκαηνο αινπκηλίνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη 

αλάξηεζε ηεο πηλαθίδαο ζην θνξέα ζηήξημεο ρσξίο δηάηξεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο 

 

- ηα πάζεο θύζεσο εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο ηεο πηλαθίδαο, όια γαιβαληζκέλα ελ 

ζεξκώ θαηά ΔΝ ISO 1461. 
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- ε κεηαθνξά ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, 

θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλσλ γηα ηελ απνθπγή ραξάμεσλ θιπ θζνξώλ 

 

- ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο επί ηνπ θνξέα ζηήξημεο  

 

- ε πξνζσξηλή θάιπςε ηεο πηλαθίδαο κε αδηαθαλέο πιαζηηθό θύιιν θαη ε αθαίξεζε απηνύ 

(όηαλ απαηηείηαη) 

 

Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε αλαγξαθέο θαη ζύκβνια από αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε 

ηύπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγωληθό κέηξν ηνπνζεηεκέλεο πιεπξηθήο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο: 

133,00 € (εθαηόλ ηξηάληα ηξία επξώ) 

 

 

Α.Σ. 2 

ηύλορ πινακίδων από γαλβανιζμένο ζιδηποζωλήνα DN 80mm (3”) 

 

 
ηύινο ζηήξημεο πηλαθίδσλ από ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, 

από ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm (ζπεηξώκαηνο: 

thread size R = 3", dεμ = 89,9 mm, πάρνπο ηνηρώκαηνο 4,0 mm), κήθνπο θαη' ειάρηζηνλ 

3,30 m, ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-04-07-00 "Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθόξπθεο 

ζήκαλζεο". 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

"ε πξνκήζεηα θαη πξνζθόκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηύινπ κε ειεθηξνζπγθνι-ιεκέλε 

θπθιηθή ζηεθάλε ζηέςεο γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο, κε πξνδηαηξεκέλεο νπέο Φ12 mm 

γηα θνριίεο Φ9,5 mm ζε απνζηάζεηο 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από ην άθξν ηεο θεθαιήο 

ηνπ, θαη νπή ζην θάησ άθξν γηα ηελ δηέιεπζε ραιύβδηλεο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπ Φ 14 mm 

κήθνπο 40 cm ή, ελαιιαθηηθά, ραιύβδηλε ειεθηξνζπγθνιεκκέλε ιάκα 10 x 20 cm, γηα ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηύινπ έλαληη ζπζηξνθήο (πεξηιακβάλεηαη ε ξάβδνο ή ε ιάκα) 

 

- ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηύινπ ζε έδαθνο πάζεο θύζεσο, βάζνπο 60 cm θαη 

δηακέηξνπ 50 cm 

 

- ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηύινπ εληόο ηεο νπήο, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα παξεκέλεη 

θαηαθόξπθνο θαη ε πιήξσζε ηεο νπήο κε ζθπξόδεκα C12/15 (εξγαζία θαη πιηθά) 

 

Σηκή αλά ηεκάρην γαιβαληζκέλνπ ζηύινπ πηλαθίδωλ: 

49,30 €   (ζαξάληα ελλέα επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά) 

 

 

 

 

Α.Σ. 3 

Δηθηύωκα ζηήξημεο κεγάιωλ πιεπξηθώλ πηλαθίδωλ 

 

 

Καηαζθεπή κεηαιιηθνύ δηθηπώκαηνο ζηήξημεο πιεπξηθώλ πηλαθίδσλ νδνζήκαλζεο κεγάινπ 

κεγέζνπο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-07-00 "Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ 

θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο".  

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

- ε θαηαζθεπή δηθηπσκάησλ από γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, 

από ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε 

ειεθηξνθόιιεζε.  

 

- ε θαηαζθεπή νξζνζηαηώλ από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, από 

ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), κε ηαπσκέλε θεθαιή θαη βάζε απνηεινύκελε 

από ειεθηξνζπγθνιιεκέλε πιάθα, κε νπέο, ε νπνία ζπλδέεηαη κέζσ θνριηώλ κε ηελ 

αληίζηνηρε πιάθα έδξαζεο πνπ ελζσκαηώλεηαη ζην ζεκέιην 
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- ε θαηαζθεπή ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηελ κειέηε αληηαλεκηθώλ ζπλδέζκσλ κεηαμύ ησλ 

γεηηνληθώλ δηθηπσκάησλ, από γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, 

από ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα),  

 

- ε δηακόξθσζε ησλ θισβώλ αγθύξσζεο θαη ησλ αληηζηνίρσλ πιαθώλ έδξαζεο, νια 

γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1641 

 

- ε κεηαθνξά ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ από ηελ εγθαηάζηαζε δηακόξθσζεο επί ηόπνπ ηνπ 

έξγνπ θαη ε πξνζέγγηζή ηνπο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο 

 

- ε εθζθαθή ζε έδαθνο θάζε είδνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζεκειίνπ 

 

- ε θαηαζθεπή (εξγαζία θαη πιηθά) ζεκειίνπ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

εληόο ηνπ νπνίνπ ελζσκαηώλνληαη νη ηέζζεξηο θισβνί αγθπξίσλ (έλαο γηα θάζε νξζνζηάηε 

ηνπ δηθηπώκαηνο), θαζώο θαη αληίζηνηρνπ νπιηζκνύ θαηεγνξίαο Β500C, ζύκθσλα κε ηε 

ζηαηηθή κειέηε πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο. 

 

- ε ζπλαξκνιόγεζε, αλύςσζε, ηνπνζέηεζε, θαηαθνξύθσζε θαη θνριίσζε ηνπ θνξέα ζηηο 

αλακνλέο ησλ θισβώλ αγθύξσζεο, κε ρξήζε αλπςσηηθώλ κέζσλ (όηαλ απαηηείηαη) 

 

- ε επαλαθνξά ηεο επηθάλεηαο ηνπ νξύγκαηνο ζεκειίσζεο ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε (θπζηθό 

έδαθνο, έξεηζκα νδνύ, αζθαιηνζθπξόδεκα, πιαθόζηξσζε θιπ) 

 

- Η όιε θαηαζθεπή ησλ πηλαθίδσλ πξέπεη λα είλαη ππνινγηζκέλε ζε αλεκνπίεζε 150Km/h. 

 

Δπηκεηξνύληαη αλαιπηηθά όια ηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο κε βάζε ηνπο ηππνπνηεκέλνπο 

πίλαθεο βαξώλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ δηαηνκώλ ζσιήλσλ θαη ησλ πάζεο θύζεσο θνριηώλ.  

 

Σηκή αλα ρηιηόγξακκν ηνπνζεηεκέλνπ δηθηπώκαηνο ζηήξημεο πιεπξηθώλ πηλαθίδωλ: 

3,00 €    (ηξία επξώ) 

 
 

Α.Σ. 4 

Φωηηδόκελα Stands γηα ράξηεο πόιεωλ 

 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελόο θσηηδόκελνπ Stand γηα ράξηε πόιεσο. 

 

ΙΣΟΙ ΣΗΡΙΞΗ 

 

1. Οη ηζηνί ζηήξημεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από αινπκίλην αλνδησκέλν ή βακκέλν κε 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή.  

 

2. Η ειάρηζηε πεξηγεγξακκέλε δηάκεηξνο ησλ ηζηώλ ζηήξημεο ζα είλαη 110mm θαη πάρνπο 3-

4mm, κε θαηάιιειεο εζσηεξηθέο εληζρύζεηο ηνπιάρηζηνλ 110 mm. Σν ζρήκα ηνπο ζε ηνκή 

είλαη πνιπγσληθό κε γσλίεο ζηξνγγπιεκέλεο. 

 

3. ην εζσηεξηθό ηκήκα ησλ ηζηώλ ηνπνζεηείηαη επηπιένλ ηζηόο κε πεξηγεγξακκέλε δηάκεηξν 

ηνπιάρηζηνλ 85mm θαη πάρνο ηνπιάρηζηνλ 5mm γηα λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απμνκείσζεο 

ύςνπο ηνπ Stand. 

 

4. Όηαλ ζηνλ ίδην ηζηό ζηήξημεο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο θηβώηηα, απηά 

δηαρσξίδνληαη κε απνζηάηεο αινπκηλίνπ ύςνπο 50-100mm. 

 

5. Οη ηζηνί ζηήξημεο θέξνπλ ζηε βάζε ηνπο, ζύζηεκα απνθνπήο ώζηε ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο λα κελ θαηαζηξέθεηαη ε ζεκειίσζε ή ην αληηθείκελν πξόζθξνπζεο (απηνθίλεην, 

δίηξνρν θιπ). Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε ζηήξημε επηηξέπεη ε αληηθαηάζηαζε λα είλαη εύθνιε, 

γξήγνξε θαη ρσξίο δηαηαξάμεηο ηεο θπθινθνξίαο κε ρξνλνβόξεο εθζθαθέο θαη ζθπξνδεηήζεηο 

ησλ βάζεσλ ζεκειίσζεο. Σν ζύζηεκα απνθνπήο είλαη ραιύβδηλν κε δπλαηόηεηα λα δέρεηαη 

ηζηνύο κε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 6m. 

 

6. Γεληθά νη ηζηνί ζηήξημεο έρνπλ ιεηηνπξγηθόηεηα θαη επειημία π.ρ. λα ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα πξόζζεζεο, αθαίξεζεο πηλαθίδσλ ρσξίο λα θαζαηξεζνύλ νη ηζηνί. 

 

7. Η εθζθαθή ζε έδαθνο θάζε είδνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζεκειίνπ 
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8. Η θαηαζθεπή (εξγαζία θαη πιηθά) ζεκειίνπ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

εληόο ηνπ νπνίνπ ελζσκαηώλνληαη νη ηζηνί ζηήξημεο, θαζώο θαη αληίζηνηρνπ νπιηζκνύ 

θαηεγνξίαο Β500C, ζύκθσλα κε ηε ζηαηηθή κειέηε πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο. 

9. Η ζπλαξκνιόγεζε, αλύςσζε, ηνπνζέηεζε θαη θαηαθνξύθσζε ησλ ηζηώλ ζηήξημεο. 

 

10. Η επαλαθνξά ηεο επηθάλεηαο ηνπ νξύγκαηνο ζεκειίσζεο ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε 

(θπζηθό έδαθνο, έξεηζκα νδνύ, αζθαιηνζθπξόδεκα, πιαθόζηξσζε θιπ). 

 

11. Οη ηζηνί ζηήξημεο ζηηο απνιήμεηο ηνπο ζα θέξνπλ θαιαίζζεην ηειείσκα (π.ρ. ζθαίξα 

θ.ι.π.)  

 

 

ΚΙΒΩΣΙΑ ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ  

 

1. Σν θηβώηην ηεο πηλαθίδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εηδηθό πξνθίι αινπκηλίνπ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ γξακκώζεηο γηα αηζζεηηθνύο ιόγνπο.  Γελ επηηξέπνληαη 

θνιιήζεηο, ειώζεηο, βηδώκαηα ή άιιε θαηεξγαζία ζε αλνδησκέλν ή βακκέλν ηειηθό πξντόλ. 

 

2. Σν πάρνο ηνπ θύιινπ αινπκηλίνπ ηνπ θηβσηίνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,50 mm, κε 

θαηάιιειεο εζσηεξηθέο εληζρύζεηο ώζηε λα είλαη άθακπην θαη απηνθεξόκελν. 

 

3. Σν θηβώηην ζα είλαη εζσηεξηθά ζηεγαλνπνηεκέλν. Η ζηεγαλνπνίεζε ηνπ ζα επηηπγράλεηαη 

κε θαηάιιειν θνξδόλη (ηζηκνύρα) ηνπνζεηεκέλν εζσηεξηθά ηνπ θηβσηίνπ κε ηέηνην ηξόπν πνπ 

λα επηηξέπεη ηελ εύθνιε αθαίξεζε ηνπ ππόβάζξνπ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ ιακπηήξσλ ή 

επηζθεπήο ηεο πηλαθίδαο. 

 

4. Γηα ιόγνπο θαιαηζζεζίαο θαη αζθαιείαο ηα άθξα ηνπ θηβσηίνπ πξέπεη λα είλαη 

ζηξνγγπιεκέλα. 

 

5. Οη βίδεο, νη ξνδέιεο θαη ηα παμηκάδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην θηβώηην πξέπεη λα 

είλαη από αλνμείδσην ή γαιβαληζκέλν ράιπβα. 

 

6. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θηβσηίνπ ζα πξέπεη λα είλαη: Τ : 120cm Υ Π : 150 cm. Σν ειάρηζην 

βάζνο γηα ηελ ηέιεηα νκνηνκνξθία ηνπ θσηηζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 180mm. 

 

7. Δπεηδή επηβάιιεηαη ν νκνηόκνξθνο θσηηζκόο ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη ζθηά ζηελ επηθάλεηα 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή πξόβιεςε ζηελ θαηαζθεπή γηα ηελ απνθπγή ηεο. 

 

8. Η όιε θαηαζθεπή ησλ πηλαθίδσλ πξέπεη λα είλαη ππνινγηζκέλε ζε αλεκνπίεζε 150Km/h. 

 

 

ΦΩΣΔΙΝΑ ΤΠΟΒΑΘΡΑ: 

 

1. Σν θσηεηλό ππόβαζξν ζα πξέπεη λα είλαη ειαζηηθό άζξαπζην πιηθό (πνιπθαξκπνληθό) θαη 

ζα ζηεξεώλεηαη ζην θηβώηην κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη εύθνιε ε εμαγσγή ηνπ. Ηιώζεηο, 

πεξηζηλώκαηα θαη ζηεξέσζε κε βίδεο δελ είλαη απνδεθηά. Σν πάρνο ηνπ ππόβαζξνπ ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 3mm. 

 

2. Ο ράξηεο ηεο πόιεο ζα βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ πνιπθαξκπνληθνύ πιηθνύ θαη 

ζα απεηθνλίδεηαη ζε κεηαμνηππία πςειήο πνηόηεηαο. 

 

3. Σα θηβώηηα ζα είλαη αλνηγόκελα πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ν εζσηεξηθόο θσηηζκόο ή 

πηζαλόλ αληηθαηάζηαζε ηνπ ράξηε.  

 

 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ: 

 

Η ηνπνζέηεζε ζα γίλεη ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ην Γήκν θαζώο θαη ην ύςνο από 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Η ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αλαιακβάλεη ζηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ 

stand's, λα ππάξρεη δίθηπν δεκνηηθνύ ξεύκαηνο.  

 

Σηκή αλά ηεκάρην stand 

3.000,00 €   (ηξεηο ρηιηάδεο επξώ) 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

 
         Με ηελ παξνύζα πξνκήζεηα «Ππομήθεια ζήμανζηρ αξιοθεάηων, μνημείων Γ. Δ. Ανθεμίων και 

Διπηνούποληρ Γήμος Ζ.Π. Νάοςζαρ», πξνϋπνινγηζκνύ 58.009,26 € με ΦΠΑ, πξνβιέπεηαη λα 

ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο ζήκαλζεο ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη ζηα αμηνζέαηα, πηλαθίδεο θαηεύζπλζεο 

πξνο απηνύο, θαζώο θαη έμη stands κε ην ράξηε ηωλ αξραηνινγηθώλ ρώξωλ θαη αμηνζεάηωλ ηεο πεξηνρήο.  

 Ο εληνπηζκόο ηωλ ζέζεωλ ηωλ αξραηνινγηθώλ ρώξωλ έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΘΖ’ Εθνξεία 

Πξνϊζηνξηθώλ θαη Κιαζζηθώλ Αξραηνηήηωλ. 

 Αλαιπηηθά νη ρώξνη πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε ζήκαλζε είλαη : 

 Α. Απσαιολογικοί σώποι : 

  

1. Δεκνηηθή Ελόηεηα Αλζεκίωλ 

 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Μίεδαο 

Πεπιλαμβάνει ηα εξήρ μνημεία : 

Απσαίο θέαηπο 

Δλληνιζηικέρ - Ρωμαϊκέρ Δπαύλειρ 

Νςμθαίο - σολή Απιζηοηέλοςρ  

Μακεδονικοί ηάθοι Κπίζεωρ και Ανθεμίων 

Μακεδονικόρ ηάθορ Kinch 

Μακεδονικόρ ηάθορ Λύζωνορ και Καλλικλέοςρ 

 

2. Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης 

 Απσαιολογικόρ σώπορ Πολςπλαηάνος 

 Απσαιολογικόρ σώπορ Αγγελοσωπίος       

 Απσαιολογικόρ σώπορ Άνω Εεπβοσωπίος    

 

Β. Αξιοθέαηα : 

 

1. Δεκνηηθή Ελόηεηα Αλζεκίωλ 

Κονάκι – Μαπίνα 

Πηγέρ ποηαμού Ολγάνος – Κοπανόρ 

Ηεπόρ Ναόρ Σαξιαπσών – Δπιζκοπή 

Ηεπόρ Ναόρ Αγίος Νικολάος – Κοπανόρ 

Ηεπόρ Ναόρ Αγίος Κοζμά ηος Αιηωλού – Κοπανόρ 

Ηεπόρ Ναόρ Αγίος πςπίδωνα – Λεςκάδια 

Ηεπόρ Ναόρ Εωοδόσος Πηγήρ – Υαπίεζζα 

Αγίαζμα Εωοδόσος Πηγήρ – Υαπίεζζα 

Ηεπά Μονή Μεηαμοπθώζεωρ ηος ωηήπορ 

 

2. Δεκνηηθή Ελόηεηα Εηξελνύπνιεο 

Τγποβιόηοπορ Παλαιού Εεπβοσωπίος 

Πηγέρ ποηαμού Μαπίηζα Εεπβοσωπίος 

Ηεπόρ Ναόρ Αγίος Νικολάος Εεπβοσωπίος 

 Επηπιένλ ζα ηνπνζεηεζνύλ έμη stands, ηα νπνία ζα απεηθνλίδνπλ έλα ράξηε κε ηηο δηαδξνκέο ηωλ 

αξραηνινγηθώλ ρώξωλ, πξνθεηκέλνπ ν επηζθέπηεο λα κπνξεί λα θαηεπζπλζεί πξνο ηα θύξηα ζεκεία 

αξραηνινγηθνύ θαη θάζε άιινπ ελδηαθέξνληνο. Τα ζεκεία ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλ είλαη : 

1. Πξώελ Δεκαξρείν Κνπαλνύ 

2. Πξώελ Δεκαξρείν Εηξελνύπνιεο 

3. Αξραίν ζέαηξν Μίεδαο 

4. Μαθεδνληθνί ηάθνη Κξίζεωο θαη Αλζεκίωλ 
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5. Αξραηνινγηθόο ρώξνο Πνιππιαηάλνπ 

6. Αξραηνινγηθόο ρώξνο Αγγεινρωξίνπ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
   

 Νάοςζα  5 – 12 – 2013  

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ  ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

 

 

 

 

 

ΝΗΚΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 

ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ  

ΜΖΥ/ΚΟ  

ΜΔ Γ ΒΑΘΜΟ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Σ.Τ.Γ.Ν. 

 

 

 

 

ΠΑΝΣΔΛΖ ΣΔΛΛΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΔ Β ΒΑΘΜΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΜΔΛΔΣΩΝ & Γ.Γ. 

 

 

 

ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΠΑΤΛΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΔ Γ ΒΑΘΜΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σειίδα 24 από 33 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   Γ 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΜΓ ΣΟΠΟΤ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Πα  είδε ζα ημπμζεηεζμφκ ζε ζέζεηξ πμο ζα οπμδεηπζμφκ απυ ηεκ οπενεζία ζε ζοκενγαζία με ηεκ Γθμνεία Ννμσζημνηθχκ θαη 

Ηιαζζηθχκ Ανπαημηήηςκ, ζηηξ Δ.Γ. Ακζεμίςκ θαη Γηνεκμφπμιεξ, ζφμθςκα με ηεκ Πεπκηθή Έθζεζε θαη ηηξ Πεπκηθέξ Ννμδηαγναθέξ. 

Ακαιοηηθά θαη ζφμθςκα με ημοξ ζοκμδεοηηθμφξ πάνηεξ μη πηκαθίδεξ ζα ημπμζεηεζμφκ: 

α/α Νηκαθίδα Θέζε ημπμζέηεζεξ 

1 Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Ιίεδαξ 

Ανπαίμ ζέαηνμ 

Γιιεκηζηηθέξ - Ξςμασθέξ Γπαφιεηξ 

Κομθαίμ - Οπμιή Ανηζημηέιμοξ  

Ιαθεδμκηθμί ηάθμη Ηνίζεςξ θαη Ακζεμίςκ 

Ιαθεδμκηθυξ ηάθμξ Kinch 

Ιαθεδμκηθυξ ηάθμξ Θφζςκμξ θαη Ηαιιηθιέμοξ 

Θα ημπμζεηεζμφκ ε μία ζηεκ δηαζηαφνςζε Ο.Ο. 

Κάμοζαξ-Κάμοζαξ (μηα ζηα ειιεκηθά θαη μηα ζηα 

Αγγιηθά) θαη μηα ζηα υνηα ημο Δήμμο Κάμοζαξ με 

ημκ Δήμμο Οθφδναξ 

 Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Ιίεδαξ 

Ανπαίμ ζέαηνμ 

Θα ημπμζεηεζμφκ δφμ πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ 

επί ηεξ επανπηαθήξ μδμφ Βένμηαξ Έδεζζαξ  

(ζηεκ είζμδμ ημο Ημπακμφ) θαη μηα πηκαθίδα 

ζηάζεξ ζημ πχνμ ημο μκεμείμο 

 Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Ιίεδαξ 

Γιιεκηζηηθέξ - Ξςμασθέξ Γπαφιεηξ 

Θα ημπμζεηεζμφκ δφμ πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ 

επί ηεξ επανπηαθήξ μδμφ Βένμηαξ Έδεζζαξ  

(ζηεκ είζμδμ ημο Ημπακμφ) θαη μηα πηκαθίδα 

ζηάζεξ ζημ πχνμ ημο μκεμείμο 

 Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Ιίεδαξ 

Κομθαίμ - Οπμιή Ανηζημηέιμοξ 

Θα ημπμζεηεζμφκ δφμ πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ 

επί ηεξ επανπηαθήξ μδμφ Βένμηαξ Έδεζζαξ  

(ζηεκ δεληά δηαθιάδςζε πνμξ Κάμοζα μέζς 

Οπμιήξ Ανηζημηέιμοξ)  

 Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Ιίεδαξ 

Ιαθεδμκηθμί ηάθμη Ηνίζεςξ θαη Ακζεμίςκ 

Θα ημπμζεηεζμφκ δφμ πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ 

επί ηεξ επανπηαθήξ μδμφ Βένμηαξ Έδεζζαξ  θαη 

μηα πηκαθίδα ζηάζεξ ζημ πχνμ ημο μκεμείμο 

 Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Ιίεδαξ 

Ιαθεδμκηθυξ ηάθμξ Kinch 

Θα ημπμζεηεζμφκ δφμ πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ 

επί ηεξ επανπηαθήξ μδμφ Βένμηαξ Έδεζζαξ  θαη 

μηα πηκαθίδα ζηάζεξ ζημ πχνμ ημο μκεμείμο 

 Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Ιίεδαξ 

Ιαθεδμκηθυξ ηάθμξ Θφζςκμξ θαη Ηαιιηθιέμοξ 

Θα ημπμζεηεζμφκ δφμ πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ 

επί ηεξ επανπηαθήξ μδμφ Βένμηαξ Έδεζζαξ  θαη 

μηα πηκαθίδα ζηάζεξ ζημ πχνμ ημο μκεμείμο 

 Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Νμιοπιαηάκμο 

Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Αγγειμπςνίμο 

Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Άκς Δενβμπςνίμο    

Θα ημπμζεηεζμφκ δφμ πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ 

ζφμθςκα με ημκ πάνηε 

 Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Νμιοπιαηάκμο Οημκ ανπαημιμγηθυ πχνμ Νμιοπιαηάκμο 

 Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Αγγειμπςνίμο       Οημκ ανπαημιμγηθυ πχνμ Αγγειμπςνίμο 

 Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Άκς Δενβμπςνίμο    Οημκ ανπαημιμγηθυ πχνμ Δενβμπςνίμο 

 Ημκάθη – Ιανίκα Οηε ζέζε υπμο βνίζθεηαη ημ μκεμείμ ζηε Ιανίκα 

 Νεγέξ πμηαμμφ Μιγάκμο – Ημπακυξ Θα ημπμζεηεζμφκ δφμ πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ 

ζηηξ πεγέξ-ακαροθηήνημ  Ημπακμφ θαη μηα ζηε 

ζέζε ηςκ πεγχκ ζημκ Ημπακυ 

 Ζενυξ Καυξ Παληανπχκ – Γπηζθμπή Θα ημπμζεηεζεί έλς απυ ημκ Ζενυ Καυ ζηεκ 

Γπηζθμπή 

 Ζενυξ Καυξ Αγίμο Κηθμιάμο – Ημπακυξ Θα ημπμζεηεζμφκ δφμ πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ 

επί ηεξ επανπηαθήξ μδμφ Βένμηαξ Έδεζζαξ  θαη 

μηα έλς απυ ημκ Ζ. Καυ 

 Ζενυξ Καυξ Αγίμο Ημζμά ημο Αηηςιμφ – Ημπακυξ Θα ημπμζεηεζμφκ ηνεηξ πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ 

μία έλς απυ ηεκ Αγία Ναναζθεοή Ημπακμφ, μηα 

ζηηξ Νεγέξ – Ακαροθηήνημ Ημπακμφ θαη μηα πνηκ 

θηάζμομε ζημ εθθιεζάθη. Γπίζεξ ζα 

ημπμζεηεζεί θαη μηα πηκαθίδα έλς απυ ημ καυ 
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 Ζενυξ Καυξ Αγίμο Οπονίδςκα – Θεοθάδηα Θα ημπμζεηεζμφκ ηνείξ πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ. 

Ιηα ζηεκ θεκηνηθή μδυ πνμξ ημ θέκηνμ ημο 

πςνημφ ζημ φρμξ ηεκ θμηκυηεηαξ, θαη δφμ ζηηξ 

πανοθέξ ημο ιυθμο ηςκ Νεφθςκ. Πέιμξ ζα 

ημπμζεηεζεί θαη μία έλς απυ ημ καυ 

 Ζενυξ Καυξ Δςμδυπμο Νεγήξ – ανίεζζα 

 

Θα ημπμζεηεζμφκ ηέζζενεηξ πηκαθίδεξ 

θαηεφζοκζεξ . Ιία ζηεκ είζμδμ ημο πςνημφ. Ιηα 

ζηε ζηνμθή ζηεκ έλμδμ απυ ημ πςνηυ, θαη δφμ, 

πάκς ζημ δνυμμ πνμξ Ιμκυζπηηα. Πέιμξ ζα 

ημπμζεηεζεί μία  πηκαθίδα ζηάζεξ έλς απυ ημ 

καυ  

 Αγίαζμα Δςμδυπμο Νεγήξ – ανίεζζα 

 

Θα ημπμζεηεζεί μηα πηκαθίδα ζηάζεξ ζηε ζέζε 

Αγίαζμα 

 Ζενά Ιμκή Ιεηαμμνθχζεςξ ημο Οςηήνμξ Θα ημπμζεηεζμφκ δφμ πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ 

ζημκ δνυμμ απυ Γπανπηαθή μδυ Βένμηαξ 

Έδεζζαξ πνμξ Ιανίκα θαη μηα έλς απυ ηεκ Ζ. 

Ιμκή 

 Ργνμβηυημπμξ Ναιαημφ Δενβμπςνίμο 

 

Θα ημπμζεηεζμφκ δφμ πηκαθίδεξ θαηεφζοκζεξ 

ζημκ θεκηνηθυ δνυμμ πνμξ Ν. Δενβμπχνη έκζεκ 

θαθείζεκ θαη μηα ζημκ ογνμβηυημπμ 

 Νεγέξ πμηαμμφ Ιανίηζα Δενβμπςνίμο 

 

Θα ημπμζεηεζεί μηα πηκαθίδα ζέζεξ ζηηξ πεγέξ 

ημο πμηαμμφ 

 Ζενυξ Καυξ Αγίμο Κηθμιάμο Δενβμπςνίμο 
 

Θα ημπμζεηεζεί μηα πηκαθίδα θαηεφζοκζεξ έλς 

απυ ημ Ακαροθηήνημ θαη μηα πηκαθίδα έλς απυ ημ 

Καυ 

 Stand με ημκ πάνηε  Οημ πχνμ ημο Ννχεκ Δεμανπείμ Ημπακμφ 

 

 Stand με ημκ πάνηε Οημ πχνμ ημο Ννχεκ Δεμανπείμ Γηνεκμφπμιεξ 

 

 Stand με ημκ πάνηε Οημ πχνμ Ανπαίμ ζέαηνμ Ιίεδαξ 

 

 Stand με ημκ πάνηε Οημ πχνμ Ιαθεδμκηθμί ηάθμη Ηνίζεςξ θαη 

Ακζεμίςκ 

 

 Stand με ημκ πάνηε Οημ πχνμ Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Νμιοπιαηάκμο 

 

 Stand με ημκ πάνηε Οημ πχνμ Ανπαημιμγηθυξ πχνμξ Αγγειμπςνίμο 

 
 

   

 Νάοςζα  5 – 12 – 2013  

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ  ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

 

 

 

 

 

ΝΗΚΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 

ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ  

ΜΖΥ/ΚΟ  

ΜΔ Γ ΒΑΘΜΟ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Σ.Τ.Γ.Ν. 

 

 

 

 

ΠΑΝΣΔΛΖ ΣΔΛΛΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΔ Β ΒΑΘΜΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΜΔΛΔΣΩΝ & Γ.Γ. 

 

 

 

ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΠΑΤΛΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΔ Γ ΒΑΘΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

ΥΓΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ Νμ ……………………/………. 

ΓΙΑ ΣΗΝ Πνμμήζεηα θαη Σμπμζέηεζε ήμακζεξ αλημζεάηςκ - μκεμείςκ Δ.Γ. Ακζεμίςκ θαη Γηνεκμύπμιεξ 
Δήμμο Η.Π. Νάμοζαξ 

Σηελ Νάνπζα, ζήκεξα ηελ………………………………………., ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα 

…………………………., νδόο Δεκαξρίαο αξ.30, κεηαμύ αθελόο ηνπ Δήκνπ ……………………… λνκίκωο 

εθπξνζωπνύκελνο από ην θ…………………………… κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ ωο Δήκαξρνο και θα καλείται στο 

ευεξής "Αναθέηοςζα Απσή" θαη αθεηένμο ηεξ εηαηνείαξ «………………………………..», με ανηζμυ θμνμιμγηθμφ μεηνχμο 

………………….., Δ.Μ.Ρ. …………………….. πμο εθπνμζςπείηαη κυμημα απυ ημκ θ. ………………………….. ΑΔΠ ΑΓ …………………, 

ζφμθςκα με ημ ΦΓΗ ……………………… ηεφπμξ Α.Γ. θαη Γ.Ν.Γ. θαη ζα θαιείηαη εθελήξ "Πνμμεζεοηήξ",  ζομθςκήζεθακ θαη 

έγηκακ αμμηβαία απμδεθηά ηα αθυιμοζα: 

Ιε βάζε ηεκ με ανηζμυ ……….. δηαθήνολε πνμθενφπζεθε πνυπεηνμξ δηαγςκηζμυξ με ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ, με 

θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ παμειυηενε ηημή, εκδεηθηηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ ……………………….. Γονχ (με Φ.Ν.Α. 23%), γηα 

ηεκ πνμμήζεηα θαη …………………..…………………………………. ημο δήμμο ………………………………………………………………………» 

Ε πνμμήζεηα ηςκ εηδχκ πμο ακαθένμκηαη ζημ Νανάνηεμα Α ηεξ Ννμθήνολεξ ημο Δηαγςκηζμμφ, θαη αθμνμφκ 

…………………………….. πμο θαηαθονχζεθε με ηεκ Απυθαζε με ανηζμυ ………../……….. ημο……………………….. 

Ιεηά ηα παναπάκς, ε Ακαζέημοζα Ανπή ακαζέηεη ζημκ Ννμμεζεοηή θαη μ Ννμμεζεοηήξ ακαιαμβάκεη ηεκ πνμμήζεηα 

θαη εγθαηάζηαζε ηςκ εηδχκ ζε πχνμοξ πμο ζα οπμδεηπζμφκ απυ ηεκ οπενεζία, ζηηξ Δ.Γ. Ακζεμίςκ θαη Γηνεκμφπμιεξ, 

ζφμθςκα με ηεκ Πεπκηθή Έθζεζε θαη ηηξ Πεπκηθέξ Ννμδηαγναθέξ με ημοξ αθυιμοζμοξ υνμοξ θαη ζομθςκίεξ: 

 

Άνζνμ 1 - Κείμεκα θαη ζημηπεία πμο ζοκμδεύμοκ ηεκ ζύμβαζε 

1.1 Ε ζφμβαζε δηέπεηαη απυ ημοξ υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ …./2015 ημο δηαγςκηζμμφ θαη ηεκ με ανηζμυ πνςη……./…….. 

πνμζθμνά ημο πνμμεζεοηή πμο θαηαθονχζεθε ζφμθςκα με ηεκ με ανηζμυ ……./……… Απυθαζεξ ……………………………….. 

……. 

1.2 Πα θείμεκα θαη ηα ζημηπεία πμο ακαθένμκηαη παναπάκς θαζχξ θαη ηα πανανηήμαηα, ζεςνμφκηαη ακαπυζπαζηα 

μένε ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ θαη απμηειμφκ με αοηήκ εκηαίμ ζφκμιμ. 

1.3 Πμ θείμεκμ ηεξ Οφμβαζεξ θαηηζπφεη θάζε άιιμο θεημέκμο ζημ μπμίμ ζηενίδεηαη, εθηυξ θαηάδειςκ ζθαιμάηςκ ή 

παναδνμμχκ. Γηα ζέμαηα πμο δεκ νοζμίδμκηαη νεηά απυ ηε Οφμβαζε θαη ηα πανανηήμαηά αοηήξ ή ζε πενίπηςζε 

πμο ακαθφρμοκ ακηηθνμουμεκμη/ ακηηθαηηθμί υνμη αοηήξ, γηα ηεκ ενμεκεία ηεξ ιαμβάκμκηαη οπυρε θαηά ζεηνά ε 

πανμφζα Δηαθήνολε, ε απυθαζε θαηαθφνςζεξ θαη ε μηθμκμμηθή θαη ηεπκηθή πνμζθμνά ημο Ακαδυπμο. 

 

Άνζνμ 2 - Γίδε- πμζόηεηα-ηημέξ 

2.1 Πα είδε θαη μη ζοκμιηθέξ πμζυηεηέξ ημοξ, μη ηημέξ μμκάδαξ θάζε είδμοξ θαζχξ θαη ηα ακαγθαία ζφκμια, θαίκμκηαη 

ζημ ζοκεμμέκμ ζε αοηή ηε ζφμβαζε πανάνηεμα A΄. 
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2.2 Όια ηα πνμξ πνμμήζεηα είδε ζα ημπμζεηεζμφκ ζε πχνμοξ πμο ζα οπμδεηπζμφκ απυ ηεκ οπενεζία, ζηηξ Δ.Γ. 

Ακζεμίςκ θαη Γηνεκμφπμιεξ, ζφμθςκα με ηεκ Πεπκηθή Έθζεζε θαη ηηξ Πεπκηθέξ Ννμδηαγναθέξ. 

2.3 Πμ ζφκμιμ ημο πμζμφ πμο ζα θαηαβιεζεί ζημκ πνμμεζεοηή γηα ηεκ εθπιήνςζε υιςκ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο πμο 

απμννέμοκ απυ αοηή ηε ζφμβαζε, ακένπεηαη ζε …………………………εονχ πιέμκ ΦΝΑ ………………………………εονχ. 

 

Άνζνμ 3 - Πνμέιεοζε ηςκ εηδώκ – Πνμδηαγναθέξ 

3.1 Πα είδε πμο ζα πνμμεζεφζεη μ Ννμμεζεοηήξ ζα είκαη πνμέιεοζεξ θαη θαηαζθεοήξ ημο ενγμζηαζίμο 

…………………………………………. 

3.2 Πα οπυ πνμμήζεηα είδε ζα πιενμφκ ηηξ πνμδηαγναθέξ πμο ακαθένμκηαη ζηε δηαθήνολε ημο Δηαγςκηζμμφ. Οε 

πενίπηςζε δηαθμνχκ μεηαλφ ηςκ πνμδηαγναθχκ ηεξ δηαθήνολεξ θαη ηςκ πνμδηαγναθχκ ηεξ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ, 

οπενηζπφεη ε ηεπκηθή πνμζθμνά βάζεη ηεξ μπμίαξ έπεη γίκεη ε ηεπκηθή αλημιυγεζε. 

 

Άνζνμ 4 - Πνμζεζμίεξ 

4.1 Ε πνμζεζμία πμο έπεη οπμπνέςζε κα ηενήζεη μ Ννμμεζεοηήξ γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο είκαη ε 

άθηλε ηςκ εηδχκ εκηυξ εκεκήκηα (90) εμενμιμγηαθχκ εμενχκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ πανμφζεξ ζφμβαζεξ. 

Ε ζφκηαλε ηςκ πνςημθυιιςκ μνηζηηθήξ παναιαβήξ ημοξ ζα γίκεη ημ ανγυηενμ ζε ηνηάκηα (30) εμενμιμγηαθέξ 

εμένεξ απυ ηεκ άθηλε ηςκ εηδχκ. 

4.2 Ακ δεκ ηενεζμφκ μη παναπάκς πνμζεζμίεξ, επηβάιιμκηαη ζημκ Ννμμεζεοηή μη θονχζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ημ 

άνζνμ 27  ηεξ Ρπμονγηθήξ Απυθαζεξ 11389/8-3-1993. Ακ πανέιζμοκ μη ζομθςκεμέκεξ εμενμμεκίεξ πανάδμζεξ 

θαη μ ελμπιηζμυξ ή οπενεζίεξ δεκ παναδμζμφκ ζφμθςκα με ημοξ ζομβαηηθμφξ υνμοξ ηυηε μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη 

κα θαηαβάιιεη πμηκηθή νήηνα ζφμθςκα με ημ άνζνμ 33 ηεξ Ρπμονγηθήξ 11389/8-3-1993: 

α. Γηα θαζοζηένεζε πμο πενημνίδεηαη ζε πνμκηθυ δηάζηεμα πμο δεκ οπενβαίκεη ημ ½ ημο μέγηζημο πνμβιεπυμεκμο, απυ 

ημ άνζνμ 27 ηεξ Ρ.Α. 11389/8-3-1993 πνυκμο πανάηαζεξ, 2,5% επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηεξ πμζυηεηαξ πμο 

παναδυζεθε εθπνυζεζμα.  

β. Γηα θαζοζηένεζε πμο οπενβαίκεη ημ παναπάκς ½ , 5% επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηεξ πμζυηεηαξ πμο παναδυζεθε 

εθπνυζεζμα.  

4.3. Μ Ννμμεζεοηήξ έπεη οπμπνέςζε κα εηδμπμηήζεη γναπηχξ ηεκ Ακαζέημοζα Ανπή, ημοιάπηζημκ 10 ενγάζημεξ 

μένεξ πνμ ηεξ θυνηςζεξ ηςκ εηδχκ πνμθεημέκμο κα εημημαζζμφκ μη πχνμη πμο ζα εγθαηαζηαζμφκ ηα είδε. 

 

Άνζνμ 5 - Πμημηηθή θαη πμζμηηθή παναιαβή 

5.1 Ε πμημηηθή θαη πμζμηηθή παναιαβή ηςκ εηδχκ ζα γίκεη, απυ ηεκ Γπηηνμπή Ναναιαβήξ πμο ζοκεζηήζε με ηεκ οπ. 

…../2015  απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ Οομβμοιίμο.. 

 Ε απμζημιή θαη ε εγθαηάζηαζε ηςκ εηδχκ ζα γίκεη με εοζφκε ημο πνμμεζεοηή. 

5.2 Μ Ννμμεζεοηήξ έπεη ηεκ εοζφκε ηςκ εηδχκ πμο απμζηέιιεη μέπνη ηεκ μνηζηηθή πμημηηθή θαη πμζμηηθή παναιαβή 

ημοξ. 

 

Άνζνμ 6 - Πιενςμέξ – θναηήζεηξ 
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6.1 Ε δαπάκε ηεξ ζφμβαζεξ έπεη εγγναθεί θαη πνεμαημδμηείηαη απυ ……………………… με θςδηθυ ……………….. Πμ ένγμ 

πνεμαημδμηείηαη απυ ηεκ «ΓΦΑΞΙΜΓΕ ΠΕΟ ΝΞΜΟΓΓΓΖΟΕΟ LEADER» ημο πνμγνάμμαημξ «ΑΓΞΜΠΖΗΕ 

ΑΚΑΝΠΡΛΕ ΠΕΟ ΓΘΘΑΔΑΟ 2007-2013» (ΝΑΑ) ΠΜΡ ΠΜΝΖΗΜΡ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΜΟ ΓΖΑ ΠΜ ΚΜΙΜ 

ΕΙΑΘΖΑΟ 

6.2 Μη πιενςμέξ ζημκ Ννμμεζεοηή, οπυθεηκηαη ζηηξ δηαηάλεηξ πμο ηζπφμοκ γηα ένγα πμο πνεμαημδμημφκηαη απυ ημκ 

Ννμτπμιμγηζμυ Δεμμζίςκ Γπεκδφζεςκ. Ιε θάζε πιενςμή ζα γίκμκηαη μη πνμβιεπυμεκεξ απυ ηεκ θείμεκε κμμμζεζία 

θναηήζεηξ θαζχξ θαη ε παναθνάηεζε ημο θυνμο εηζμδήμαημξ 4% επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ πςνίξ Φ.Ν.Α. Μ Ακάδμπμξ 

επηβανφκεηαη επίζεξ με παναθνάηεζε  0,1% επί ημο πμζμφ ηεξ ζφμβαζεξ οπέν ηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ. 

6.3 Μ Ακάδμπμξ επηβανφκεηαη με θάζε κυμημε αζθαιηζηηθή εηζθμνά θαη θνάηεζε οπέν κμμηθχκ πνμζχπςκ ή άιιςκ 

Μνγακηζμχκ ε μπμία θαηά κυμμ βανφκεη ημκ Ακάδμπμ. Απαηηήζεηξ ημο Ακαδυπμο γηα μηαδήπμηε πιενςμή δεκ ζα 

γίκμκηαη δεθηέξ άκεο ηεξ εθ μένμοξ ημο θαηαζέζεςξ ηςκ ακηίζημηπςκ παναζηαηηθχκ ζημηπείςκ θαη εγγνάθςκ 

(ηημμιυγηα, απμδείλεηξ, πηζημπμηεηηθά θιπ.) πμο αθμνμφκ ζηεκ ελυθιεζε ηςκ θυνςκ, αζθαιηζηηθχκ εηζθμνχκ θαη 

ιμηπχκ δαπακχκ πμο ημκ βανφκμοκ, ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ κμμμζεηηθέξ θαη θακμκηζηηθέξ δηαηάλεηξ. Ποπυκ 

ηναπεδηθά ηέιε ή θναηήζεηξ βανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ. 

6.4 Ε πιενςμή ημο ζομβαηηθμφ ηημήμαημξ ζημκ πνμμεζεοηή ζα γίκεη ςξ ελήξ: 

6.4.1 Ιε ελυθιεζε ημο 100% ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ, μεηά ηεκ μνηζηηθή πμημηηθή θαη πμζμηηθή παναιαβή ημο 

ελμπιηζμμφ. 

6.5 Γηα ηεκ πιενςμή ημο ζομβαηηθμφ ηημήμαημξ, μ Ννμμεζεοηήξ μθείιεη κα θαηαζέζεη με εοζφκε ημο, ζηεκ Μηθμκμμηθή 

Ρπενεζία ημο Δήμμο, ηα παναθάης δηθαημιμγεηηθά πμο ακαθένμκηαη ζημ άνζνμ 15 ηεξ Δηαθήνολεξ. 

6.5.1 Ννςηυηοπμ δειηίμ απμζημιήξ 

6.5.2 Ννςηυηοπμ ηημμιυγημ πχιεζεξ 

6.5.3 Ννςηυθμιιμ μνηζηηθήξ πμημηηθήξ θαη πμζμηηθήξ παναιαβήξ ηςκ εηδχκ θαη ημο εκεμενςηηθμφ οιηθμφ. 

6.5.4 Νηζημπμηεηηθά αζθαιηζηηθήξ θαη θμνμιμγηθήξ εκεμενυηεηαξ. 

 

Άνζνμ 7- Λμηπμί όνμη 

 

7.1 Μ Ννμμεζεοηήξ εγγοάηαη ηεκ θαιή ιεηημονγία ηςκ εηδχκ γηα ζοκήζε πνήζε, απμθαηάζηαζε ηοπυκ βιαβχκ ή 

πνμβιεμάηςκ, δςνεάκ γηα 2 έηε απυ ηεκ μνηζηηθή πμημηηθή θαη πμζμηηθή παναιαβή. Γπίζεξ ακαιαμβάκεη ηεκ 

εοζφκε ζοκηήνεζεξ θαη πανμπήξ ακηαιιαθηηθχκ γηα 5 έηε απυ ηεκ μνηζηηθή παναιαβή, ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ 

ηεξ δηαθήνολεξ θαη ηεξ πνμζθμνάξ ημο ακαδυπμο. 

7.2 Ηάζε δηαθμνά πμο απμννέεη απυ ηεκ πανμφζα ή απυ ηε ζφμβαζε μεηαλφ ηςκ ζομβαιιμμέκςκ μενχκ ςξ πνμξ ημ 

θφνμξ, ηεκ ενμεκεία θαη ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ θαη ηηξ αληχζεηξ πμο γεκκχκηαη απυ αοηήκ ζα επηιφεηαη απυ 

ηα ανμυδηα δηθαζηήνηα ημο Κμμμφ ηεξ έδναξ ημο δήμμο. Γθανμμζηέμ είκαη ημ ειιεκηθυ δίθαημ.  

7.3  Γηα ηεκ θαιή εθηέιεζε ηςκ υνςκ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ θαηαηέζεθε απυ ημκ Ννμμεζεοηή εγγοεηηθή επηζημιή 

θαιήξ εθηέιεζεξ φρμοξ 5% ηεξ ζοκμιηθήξ ζομβαηηθήξ αλίαξ, με ζημηπεία Κμ…………………, πμζμφ…………. €, 

εμενμμεκία έθδμζεξ………………….. ηεξ Πνάπεδαξ………………………………. Ε εγγοεηηθή επηζημιή θαιήξ εθηέιεζεξ 

απμδεζμεφεηαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 26 ηεξ οπμονγ.απυθαζεξ 11389/93. 
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7.4 Πμ θείμεκμ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ αθμφ ακαγκχζζεθε θαη ζομθςκήζεθε, οπμγνάθεηαη κυμημα θαη απυ ηα δφμ 

ζομβαιιυμεκα μένε ζε πέκηε (5) υμμηα πνςηυηοπα ημ θαζέκα. Απυ αοηά ηα ηέζζενα (4) θαηαηέζεθακ ζηεκ 

Ακαζέημοζα Ανπή θαη έκα (1) πήνε μ Ννμμεζεοηήξ 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΓΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 Γηα ημ Δήμμ ……………………………………………..                     Γηα ημκ Πνμμεζεοηή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ 

1, Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

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

Καηάζηεκα ......  ................  

(Γ/λζε νδφο-αξηζκφο ΣΚ - ηει-FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο ......  
ΔΤΡΩ ..............  ..............  

Πξνο: 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ σπ' αριθμόν  ..............  .......  ....................  για 

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

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

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

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

 .............  ............   ......................................... , νδφο ................................... , 

αξηζκφο  .........  ........................... , ΣΚ (ή σε περίπτωση Ένωσης ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1) 

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

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο 

έλσζεο πξνκεζεπηψλ), δηα ηελ σσμμετοτή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 

 ........................  γηα ηελ πξνκήζεηα αληηθεηκέλσλ κε θσδηθνχο 

 .........  .......................................  ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 

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

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξχλεη. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ...........................................  

ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 

πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
 
(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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2. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

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

Καηάζηεκα .......................  

(Γ/λζε νδφο-αξηζκφο ΣΚ - ηει-FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο ......  

ΔΤΡΩ  ..  ........................   

Πξνο: 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ σπ' αριθμόν  ....................................  για 

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

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ . (θαη νινγξάθσο) .................. ζην νπνίν θαη κφλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

νδφο .................................   αξηζκφο 

 ............ ..., ΣΚ ...........................  (ή σε περίπτωση Ένωσης ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1) 

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

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο 

έλσζεο πξνκεζεπηψλ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηή ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ 

 ............. ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα αληηθεηκέλσλ κε θσδηθνχο 

 .............  ................ (αξηζκφο δηαθήξπμεο / .... ) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  

θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ......  

ΔΤΡΩ απηήο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξχλεη. 

Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε 

εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληη καο θακία ηζρχ. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(ΕμνπζηνδνηεκέλεΥπνγξαθή)
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       ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ 
 

ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
  

ΖΜΑΝΖ ΑΞΗΟΘΔΑΣΩΝ -ΜΝΖΜΔΗΩΝ  

ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΗ Γ.Γ. 
  

Γ.Δ. ΑΝΘΔΜΗΩΝ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΟΤΠΟΛΖ  

    

ΓΖΜΟΤ Ζ.Π. 
ΝΑΟΤΑ 

 

    

ΑΡΗΘΜΟ Σ.Π. 
Μειέηεο : 29/2013 

       ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

       

Α/Α Δίδνο Πξνκήζεηαο Α.Σ. 
Μνλ. 
Μεηξ. Πνζφηεηα Σηκή Μνλάδνο (Δπξψ) Γαπάλε 

1 

Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε 
αλαγξαθέο θαη ζχκβνια απφ 
αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 2 θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 1 m2      125,00    

  

2 
ηχινο πηλαθίδσλ απφ γαιβαληζκέλν 
ζηδεξνζσιήλα DN 80mm (3”) 2 ηεκ.       90,00    

  

3 
Γηθηχσκα ζηήξημεο κεγάισλ πιεπξηθψλ 
πηλαθίδσλ 3 kg   2.700,00    

  4 Φσηηδφκελα Stands γηα ράξηεο πφιεσλ 4 ηεκ.         6,00    
  

     
    

     
χλνιν 

 

     
Φ.Π.Α. 23% 

 

     
χλνιν 

 

      

Νάμοζα ………….    
Ο πνμζθένςκ 

                                                                                                                 (ζθναγίδα + οπμγναθή) 
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