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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366640-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Άγιοι Ανάργυροι: Εξοπλισμός παιδικής χαράς
2019/S 149-366640

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Λ. Δημοκρατίας 61
Άγιοι Ανάργυροι
135 61
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Έλενα Σιέρρα, Ηλίας Τσακανίκας
Τηλέφωνο:  +30 2132048812
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@agankam.gov.gr 
Φαξ:  +30 2132023626
Κωδικός NUTS: EL302
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού.
Αριθμός αναφοράς: 90/2018

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37535200

mailto:promithies@agankam.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, των δαπέδων ασφαλείας τους, καθώς και οι
αποκαταστάσεις των υφιστάμενων οργάνων που θα διατηρηθούν, σε 2 παιδικές χαρές στον Δήμο Αγίων
Αναργύρων - Καματερού.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 225 806.45 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928400

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι περιοχές παρέμβασης είναι οι εξής:
1) παιδική χαρά επί των οδών Σύμης και Βηλαρά, στη Δ.Κ. Καματερού·
2) παιδική χαρά Λ. Δημοκρατίας - Κυπαρισσίας, στη Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, των δαπέδων ασφαλείας τους, καθώς και οι
αποκαταστάσεις των υφιστάμενων οργάνων που θα διατηρηθούν, σε 2 παιδικές χαρές στον Δήμο Αγίων
Αναργύρων - Καματερού.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 225 806.45 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση τής
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παράτασης, με αύξηση φυσικού - οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/8.8.2016).

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
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II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Ως κριτήριο επιλογής, τίθεται μόνον η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και ως
εκ τούτου, στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, όπως αυτοί προσδιορίζονται
στο άρθρ. 25 του Ν. 4412/2016, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην
ΕΛΛΑΔΑ ή την αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και πληρούν τις
προϋποθέσεις των άρθρ. 73-75 του Νόμου αυτού.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας τής σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 11/09/2019
Τοπική ώρα: 13:20
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IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/09/2019
Τοπική ώρα: 10:20
Τόπος:
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Άρθρα 360 έως 363 του Ν.4412/16.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/08/2019



ΑΔΑΜ:   19PROC005401557   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                       

Α.Μ. 90  /2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                        225.806,45 ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α.:                                                      54.193,55 ΕΥΡΩ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                       280.000,00 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Ι Α Γ Ω Ν  Ι Σ Μ Ο Υ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  -
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61

Πόλη ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Ταχυδρομικός Κωδικός 135 61

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS2 GR300

Τηλέφωνο 2132048812, 2132023692

Φαξ 2132023626 2132023633

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithies@agankam.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες3 ΕΛΕΝΑ ΣΙΕΡΡΑ, ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Ή Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 ΔΉΜΟΣ και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας Ο.Τ.Α.6

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7

Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας 8 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.9

β) Κάθε είδους επικοινωνία και  ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται  μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την  προαναφερθείσα  διεύθυνση:  www.promitheus.gov.gr  ή  άλλη  διεύθυνση
http://www.agan.gov.gr. [

1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
3 Συμπληρώνεται  το  όνομα,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός  τηλεφώνου  και  τηλεομοιοτυπικού  μηχανήματος  (FAX),  η  διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  
5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016

6 Αναφέρεται  σε  ποια  υποδιαίρεση  του  δημόσιου  τομέα  ανήκει  η  Α.Α.:  α)  Γενική  Κυβέρνηση  (Υποτομέας  Κεντρικής
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του
άρθρου 14 του ν. 4270/14. 

7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ)  Περιβάλλον,  ε)  Οικονομικές  και  δημοσιονομικές  υποθέσεις,  στ)  Υγεία,  ζ)  Στέγαση και  υποδομές  κοινής  ωφέλειας,  η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

8 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
9 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης10

Ή προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 236.000,00 € και
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Αγ.Αναργύρων – Καματερού με το ποσό των 44.000,00 €
Ο Κωδικός Απόδοσης (Κ.Α.) στον Π/Υ Ο.Ε. 2019 είναι:

 ο 64.7135.0001 με τίτλο «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΏΝ ΔΉΜΟΥ
Α.Α.-Κ.»  και  θα  καλυφθεί  κατά  236.000,00  €  από  το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΏΤΕΡΙΚΏΝ  -Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΉΜΟΣ ΙΙ» (Κ.Α. Εσόδου 1219.0011) &

 ο 35.6662.0004  με τίτλο «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΏΝ ΔΉΜΟΥ 
Α.Α.-Κ.» και θα καλυφθεί κατά 44.000,00 € από Πόρους του Δήμου 11 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιχνιδιού παιδικής χαράς, των
δαπέδων ασφαλείας τους καθώς και οι αποκαταστάσεις των υφιστάµενων οργάνων που θα διατηρηθούν,
σε δύο παιδικές χαρές στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Βασικός στόχος της μελέτης είναι  η βελτιστοποίηση και ο εξοπλισµός των υφιστάµενων χώρων ώστε να
πληρούν πλέον όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να πιστοποιηθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές  της
υπ’ αριθµ.28492/2009 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
την υπ΄ αριθµ.27934/2014 και την εγκύκλιο 44/2014 αντίστοιχα, αλλά κυρίως για να  εξασφαλιστεί η υγιεινή
και ασφάλεια των παιδιών που είναι και οι χρήστες των χώρων αυτών. 
Στη  δαπάνη  της  προμήθειας  περιλαμβάνεται  η  τυχόν  απαραίτητη  αποξήλωση  υφιστάμενων
οργάνων/ανταλλακτικών  και  απόρριψή  τους  σε  σημεία  που  επιτρέπεται,  η  αποξήλωση  μετά  προσοχής,
μεταφορά σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία ή η τυχόν επανατοποθέτησή τους σε νέα θέση, καθώς και η
αποκατάσταση του χώρου παρέμβασης στην αρχική του κατάσταση, καθαρού και έτοιμου προς χρήση.  
 
      Οι  περιοχές  παρέμβασης  είναι  οι  εξής: 
 1. Παιδική Χαρά επί των οδών Σύμης και Βηλαρά, στην Δ.Κ. Καματερού.
 2. Παιδική Χαρά Λ. Δημοκρατίας - Κυπαρισσίας, στην Δ.Κ. Αγίων  Αναργύρων.

Ή  παρούσα  σύμβαση  υποδιαιρείται  στα  κάτωθι  τμήματα  με  τους  αντίστοιχους  κωδικούς  του  κοινού
λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)12

                ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ                 CPV       Εκτιμώμενη  αξία 
      πλέον  ΦΠΑ  24%

ΟΜΑΔΑ Α :  ΟΡΓΑΝΑ         37535200-9                  203.174,00  €

ΟΜΑΔΑ Β :  ΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ         34928400-2                    22.632,45  €

Προσφορές υποβάλλονται για για το σύνολο της Προμήθειας.13

Ή εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 225.806,45 €  ΦΠΑ 24%: 54.193,55 €).
10 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
11 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
12  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει
13 Ή Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και

πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα)
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-Ο Δήμος διατηρεί  το δικαίωμα να αποφασίσει  την κατακύρωση της  Προμήθειας  για  ολόκληρη την
ποσότητα (δαπάνη) ή μεγαλύτερη ποσότητα (δαπάνη) σε ποσοστό έως 15 τοις εκατό (15%) ή μικρότερη
ποσότητα (δαπάνη) σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%)14 

-Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου , σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016)15.

Ή  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  δύο (02)μήνες. (Οι  μήνες  νοούνται  πάντοτε  σύμφωνα  με  την
ημερολογιακή διαδοχή των ημερών). Ή Σύμβαση λύεται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου
της ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών από την υπογραφή της.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης δίδεται στη με αριθμό
90/2018 Μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με
τίτλο  «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΏΝ  ΧΑΡΏΝ  ΔΉΜΟΥ  ΑΓ.  ΑΝΑΡΓΥΡΏΝ  –
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»,  εγκρίθηκε  με  την  υπ'  αριθμ.  140/2018  (ΑΔΑ  ΏΙΚΙΏ62-Μ39)  Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ή  υποβολή  Πρότασης  στην  Πρόσκληση  του  Υπουργείου  Εσωτερικών   «ΦΙΛΟΔΉΜΟΣ  ΙΙ:  Προμήθεια-
τοποθέτηση εξοπλισμού για την  αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας έγινε με την υπ'αρ.
116/18 (ΑΔΑ Ώ0ΝΨΏ62-ΡΘΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Ή ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως17:

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

του  ν.  4314/2014  (Α'  265)18, “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L 156/16.6.2012)  στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

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

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών του Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων του  π.δ.  318/1992 (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

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

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

14 Βλ. άρθρο 104 παρ. 1 , εδ. 3-5 και άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
15 Και  οι  εν  λόγω παρατάσεις  αποτελούν  μορφή τροποποίησης  της  σύμβασης  σύμφωνα με  το  άρθρο 132 παρ.  1  του  ν.

4412/2016, δεδομένου ότι οδηγούν σε αύξηση της συμβατικής αξίας και απαιτείται να προβλέπονται ρητά
16 Άρθρο 86 ν.4412/2016. 
17 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

18 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,19

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

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)20 [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

του  άρθρου  5  της  απόφασης  με  αριθμ.  11389/1993  (Β΄  185)  του  Υπουργού
Εσωτερικών21[συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

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

του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη  διασταύρωση  των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,  του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»22,  της κοινής
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.  20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα
‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του
άρθρου 65  του  ν.  4172/2013  (Α  167)  για  τον  καθορισμό:  α)  των μη  «συνεργάσιμων  φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»23.  

 [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία”, 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με
αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

19 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
20 Ειδικά  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  προκήρυξης  σε  δύο  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας  κυκλοφορίας,  που

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ. 10
του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο,
όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου
379.

21 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως
άνω  απόφασης,  έχει  καταργηθεί  από  01.01.2018,  σύμφωνα  με  την  παρ..  10  του  άρθρου  379.  Ειδικά  η  υποχρέωση
δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της
παρ. 12 του άρθρου 379.

22 Ή υποχρέωση ονομαστικοποίησης  μετοχών εταιρειών που συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις,  απαιτείται  σύμφωνα με  το
άρθρο  8  του  ν.  3310/2005,  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  εκτιμώμενης  αξίας  ανώτερης  του  ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

23       Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε
έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
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της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

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

Την  90/2018 μελέτη  που  συντάχθηκε  από  το  Τμήμα  Μελετών  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου
Την  140/2018 (ΑΔΑ ΩΙΚΙΩ62-Μ39) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί  έγκρισης
των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Το  πρωτογενές  αίτημα  που  καταχώρησε  ο  Δήμος  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων  Συμβάσεων,  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας,  το  οποίο  έλαβε  Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “19REQ005357832”
Τις ΑΑΥΠΔ 828/19 (ΑΔΑ 6ΨΡΕΩ62-ΘΡΠ), 829/19 (ΑΔΑ 63ΧΧΩ62-Τ9Υ), αποφάσεις με τις
οποίες διατέθηκαν  οι απαιτούμενες πιστώσεις του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  για  το
οικονομικό  έτος  2019,  εγκρίθηκαν  οι αναλήψεις πολυετούς  υποχρέωσης  και
καταχωρήθηκαν στο  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  ως  έγκριση  του
πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “19REQ005384630” . 
Την 195/02-08-2019  (ΑΔΑ: ΩΒΑΚΩ62-ΡΔΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  Ανοικτού  Διαγωνισμού  και  οι  Όροι  της  Διακήρυξης  του
Διαγωνισμού της 90/2018 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης
Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου,  για  την  Προμήθεια  με  τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓ.  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  –
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ».

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι  η 11η Σεπτεμβρίου 2019 (11/09/2019)και
ώρα 13:20.24

Ή διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Ή.Δ.Ή.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr , μετά την 12η Αυγούστου 2019 (12/08/2019).

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης25 

Προκήρυξη26 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  02/08/2019
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έλαβε αριθμό δημοσίευσης 2019/S 149-366640.

24 Κατά τον  καθορισμό  των προθεσμιών  παραλαβής  των προσφορών οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Ή ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019.

25 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ.
άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016. 

26 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Ή προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του
Προσαρτήματος  Α΄  υπό  τη  μορφή  τυποποιημένου  εντύπου  (έντυπο  2  Παραρτήματος  ΙΙ  :  Προκήρυξη  Σύμβασης  του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1) 
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 27

Ή προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ήλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ) 28. 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.29:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΉΔΉΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ………[εφόσον είναι γνωστός]

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 30 31 32 33, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

Σύμφωνα με τις περ. (35) και (82) της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 10 και 12
του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης
σε τουλάχιστον (δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία) ή (μία ημερήσια και δύο εβδομαδιαίες) τοπικές
εφημερίδες  οι  οποίες  έχουν  την  έδρα  τους  σε  δήμο  ή  κοινότητα  εντός  των  Νομών  Αττικής  και
Θεσσαλονίκης στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, ή η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση
του  έργου,  σύμφωνα  με  το  αντικείμενο  της  διακήρυξης  ή  της  προκήρυξης,  που  προβλέπεται  στην
παράγραφο 1 σημείο Β' του άρθρου 3 του ν. 3548/2007 (Α' 68) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 (πρβ.
παρ. 12  του άρθρου 379 του ν. 4412/2016) (συνδυαστικά πρβ. και Εγκύκλιο 15/2007 ΥΠΕΧΏΔΕ-Αρ.Αποφ
Δ17γ/01/85/ΦΝ439/30-5-2017).

Ή  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)34 

Ή Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη  διεύθυνση  (URL):  www/agan.gov.gr  στην  διαδρομή  :  Ενημέρωση  ►Προκηρύξεις,  μετά  τις
12/08/201935.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή ή τον

27 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Ή παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ώστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε
περίπτωση  σε  εθνικό  επίπεδο,  όταν  οι  Α.Α.  δεν  έχουν  ενημερωθεί  σχετικά  με  τη  δημοσίευση  εντός  48  ωρών από  τη
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.  

28 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
29 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016.
30 Ή υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1 η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 . 

31 Ή  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  4  του  ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει  να υφίσταται μέχρι  και  την 31/12/2020,  οπότε και  καταργείται.  Πρβλ.  άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.

32 Ή υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.

33  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΔΉΜΟΣΙΕΥΣΕΏΝ
ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2Ή ΕΚΔΟΣΉ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες
Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

34  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΉΜΔΉΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  TED, ιστοσελίδα
α.α.), βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ»  , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

35 Ειδικά  για  τις  συγχρηματοδοτούμενες  συμβάσεις  στο  πλαίσιο  των  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ  2014-2020  η  δημοσίευση  της
προκήρυξης στην ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής , ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για διάστημα δέκα
(10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο
36  της  με  αρ.  110427/ΕΥΘΥ/1020/2016(  ΦΕΚ  Β΄3521/01-11-2016)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας,  Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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πάροχο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
(παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.3548/07).36 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Ή  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους37 

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

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

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,38  είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ.   2019/S 149-366640 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ:  19PROC005400764), όπως αυτή
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης..

2. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 19PROC005401557) με τα Παραρτήματα Ι,  ΙΙ  & ΙΙΙ  που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής

3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]39 

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

36 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. Σε περίπτωση, που με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι δαπάνες δημοσιεύσεων στον
τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο (πχ ΟΤΑ),  και εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, οι Α.Α. επιμερίζουν τη
δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης
σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, προτείνεται οι Α.Α. να αναλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων που
αφορά στα αντίστοιχα τμήματα και  διαμορφώνουν, αναλόγως, το παρόν άρθρο της διακήρυξης.

37 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
38 Ώς «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται  και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

39 Για συμβάσεις άνω των ορίων
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5. η με Α.Μ.90/2018 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ήλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΉΔΉΣ),  η  οποία  είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr40.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη
27 Αυγούστου 2019 (27/08/2019).  Ή Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που
θα  ζητηθούν  εντός  του  ανωτέρω  διαστήματος,  το  αργότερο  μέχρι  την  Τετάρτη  4  Σεπτεμβρίου  2019
(04/09/2019) στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.  Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά
διαπιστευτήρια  που τους έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη και  κωδικό  πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το
ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο41.  Αιτήματα
παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Ή διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών42.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης  έχουν συνταχθεί  στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της σύμβασης  έχουν
συνταχθεί  εκτός  από  την  ελληνική,  και  στην  […..] γλώσσα.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  μεταξύ  των
τμημάτων  των εγγράφων της  σύμβασης  που  έχουν  συνταχθεί  σε  περισσότερες  γλώσσες,  επικρατεί  η
ελληνική έκδοση.]43

40 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΉΔΉΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά  εργαλεία,  συσκευές  ή  μορφότυποι  περιγράφονται  στο  σημείο  αυτό  ταυτόχρονα  με  τον  τρόπο  πρόσβασης  των
ενδιαφερομένων.

41 Πρβλ  την  Υπουργική  Απόφαση  με  αρ.  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14)

42 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 
43 Άρθρο  53,  παρ.3  του  ν.  4412/2016:  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (όπως  περιγράφονται  στην  παρ.  2.1.1)  συντάσσονται

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984
(Α΄188)44.  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη  είτε  από πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  είτε  από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 45. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.46 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (πχ
τεχνικά φυλλάδια με τεχνικό περιεχόμενο,  πιστοποιητικά CE, ISO κλπ) μπορούν να υποβάλλονται  στην
αγγλική  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, όπως ορίζεται στο παραπάνω
εδάφιο (άρθρο 92 παρ.4 Ν4412/16).  Σε κάθε περίπτωση πάντως η Επιτροπή διαγωνισμού,  κατά την
εξέταση των προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον συμμετέχοντα επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα47.

2.1.5 Εγγυήσεις48

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)49, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη-μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η)  τα

44Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Ή επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.

45 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
46 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43

του ν. 4605/2019.
47 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
48 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄
49  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),

Σελίδα 12



στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία   υποβολής  προσφορών50,  θ)  την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)  την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό ανάθεση  δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων.51

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή52 για την υποβολή προσφοράς53. Ο Δήμος. μπορεί
να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον
τους ανατεθεί η σύμβαση.

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.54  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής55

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής56,  που
ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ (4.516,00 ευρώ)57.

50 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
51 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος  I της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

52 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
53 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016).

54 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016.
55 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
56 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής

υπολογίζεται  επί  της εκτιμώμενης αξίας, εκτός  ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ.  άρθρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016).

57           Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης,
(άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019

Σελίδα 13



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

Ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι και 10/10/2020, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται.  Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί,  πριν  τη λήξη της προσφοράς,  να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει,  πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και  της εγγύησης
συμμετοχής.

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

Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201658.

2.2.2.3. Ή  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει  εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού59 

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη60 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους: 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

(Α’ 52)).  
58 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171)  ) και

την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
59 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
60 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του
ΤΕΥΔ  και  ειδικότερα,  αντί  της  αναφοράς  σε “τελεσίδικη καταδικαστική  απόφαση”,  δεδομένης  της  ως άνω  νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος  για  τη νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (IKE),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά   στους
διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου61.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι-
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την
καταβολή τους.62

61 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν.  4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
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ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 63

2.2.3.3 α) .............................. 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο  2.2.3.2,  θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε
σχετικά  με  το  ακριβές  ποσό που οφείλεται  λόγω αθέτησης  των υποχρεώσεών του  όσον  αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται64 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις65: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201666, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,67 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

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

62 Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα
περιλαμβάνεται  στο ΕΕΕΣ (για τις  συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις  συμβάσεις κάτω των ορίων)  στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

63 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
64 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Κατά  συνέπεια,  η  Α.Α.  δύναται  να  επιλέξει  έναν,  περισσότερους,  όλους  ή  ενδεχομένως  και  κανέναν  από  τους  λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4).  Επισημαίνεται,  επίσης,  ότι  η επιλογή από την Α.Α.  λόγου/ων αποκλεισμού της  παρ.  4 διαμορφώνει  αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

65  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΏΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)

66 Ή αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

67 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του  οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 68

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα  ο  εν  λόγω  φορέας  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας .

2.2.3.5. (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)69.

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

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1,  2.2.3.2. γ)70 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι  τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης  ή ανάθεσης  παραχώρησης  δεν μπορεί  να  κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας  κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 71.

68 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης,
πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 

69 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]

70 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
71 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
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2.2.3.8. Ή  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/201672.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής73 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας74 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

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

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού75 [ισχύει, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια76 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα77 

72  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η
επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 

73 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι  A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά  συνέπεια,  να  επιλέξουν  ένα,  περισσότερα  ή  όλα  ενδεχομένως  τα  ως  άνω  κριτήρια  επιλογής,  συνεκτιμώντας  τα
ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές  περιστάσεις  κλπ),  με  σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη. 

74 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
75 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
76 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.9.1,  καθώς  και  τα  μέσα  απόδειξης  του  άρθρου  2.2.9.2.
Επισημαίνεται,  περαιτέρω,  ότι  μπορούν  (χωρίς  αυτό  να  είναι  υποχρεωτικό)  να  διαμορφώσουν  το  παρόν  άρθρο  είτε
απαιτώντας,  ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν,  ελάχιστα επίπεδα οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας,  τα
οποία  πρέπει  να  καλύπτουν  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  με  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  κύκλος
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη),  είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''  (ΑΔΑ
ΏΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.

77 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης78 

Oι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας, απαιτείται
να συμμορφώνονται στα εξής: α)σύστημα διαχείρισης ποιότητας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του
ISO 9001, β)σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις
του OHSAS 18001, και γ)σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO
14001, ή ισοδυνάμων αυτών με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το διαγωνισμό.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του Ν4412/16.  79  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών τους  με  αυτούς80.  Στην  περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν ότι  θα έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό

από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί  κατά το παρελθόν.  Μια Α.Α.  μπορεί  να θεωρεί  ότι  ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει  τις  απαιτούμενες  επαγγελματικές  ικανότητες  εάν  διαπιστώσει  ότι  αυτός  έχει  συγκρουόμενα  συμφέροντα  που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Οι  Α.Α.  μπορούν  να  επιλέξουν  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  κριτήρια  που  αναφέρονται  στο  παρόν  άρθρο  και  να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα
μεγέθη (π.χ.  τουλάχιστον .........  συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό,  διαφανή χωρίς να
εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες  αναφέροντας  τη  μεθοδολογία  με  την  οποία  θα  αξιολογήσουν  τις  πληροφορίες  αυτές.  Πρβλ.  και  την
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόtητας:
ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΏΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και
ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.

78 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και  πρέπει  να σχετίζονται  και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016).

79 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους
οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον
αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα
αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης
άλλα αποδεικτικά  μέσα μέτρων περιβαλλοντικής  διαχείρισης,  υπό την  προϋπόθεση ότι  ο  ενδιαφερόμενος  οικονομικός
φορέας  αποδεικνύει  ότι  τα  συγκεκριμένα  μέτρα είναι  ισοδύναμα  με  εκείνα  που  απαιτούνται  βάσει  του  εφαρμοστέου
συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά  που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και   να πληρούν όλες  τις  άλλες απαιτήσεις  που προβλέπονται  στο
άρθρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016.

80 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης . 
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Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.1599/1986. Το ΕΕΕΣ81 καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.82 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών83

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα84 ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι  μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.85 

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα86 87

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι  όροι και  προϋποθέσεις  συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  παραγράφου  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201688.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι

81 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει  τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι  Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και  την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ  Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος  IV
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 

82 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint   (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προσφέρει  τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και  διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Μπορείτε  να  δείτε  τη  σχετική  ανακοίνωση  στη  Διαδικτυακή  Πύλη του  ΕΣΉΔΉΣ  www.promitheus.gov.gr Πρβλ  και  το
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο
επιλύθηκαν  τα  σχετικά  ζητήματα  ορολογίας  που  υπήρχαν  στο  αρχικό  επίσημο  ελληνικό   κείμενο  του  Εκτελεστικού
Κανονισμού,  Μπορείτε  να  δείτε  το  σχετικό  Διορθωτικό  στην  ακόλουθη  διαδρομή  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL            

83     Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52  Α’).
84 Πρβλ. άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
85 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

86 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  

87  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-
Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΉΣΥ. 

88 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.

Σελίδα 20

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/


λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )89.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.490.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Ή δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79
παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν91.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

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

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών92.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.93

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο

89 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
90 Ή αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016.
91 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
92  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση

αδ’ του ν. 4605/2019.
93 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβλή του94.

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.295 και 2.2.3.496 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του97 

Ειδικά  για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για  τους  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  που
υποβάλλονται είναι:

        Πιστοποιητικό περί ενημέρωσης ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του συμμετέχοντα κατά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.

        Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/86 του  συμμετέχοντα  αν  ο  διαγωνιζόμενος  είναι  «φυσικό
πρόσωπο» ή του νομίμου, κατά περίπτωση, εκπροσώπου της εταιρείας, όπου θα δηλώνονται οι
ασφαλιστικοί φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών με βάση την μορφή
της επιχείρησής του.

        Πιστοποιητικό περί ενημέρωσης ως προς τις  ασφαλιστικές υποχρεώσεις του συμμετέχοντα (σε
όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών), κατά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται  εισφορές από τον εργοδότη για
όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων  των  εργοδοτών  που  είναι  ασφαλισμένοι  σε  διαφορετικούς  οργανισμούς
κοινωνικής  ασφάλισης  και  όχι  μόνο  τους  ασφαλισμένους  στο  Ίδρυμα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.).  Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος
κάθε  απασχολούμενος  στην  επιχείρηση  του συμμετέχοντος,  θα  προκύπτει  κατά  κανόνα  από  το
καταστατικό  και  από  την  θεωρημένη  κατάσταση  προσωπικού  κατά  ειδικότητα  στην  οποία  θα
εμφαίνεται  ο  ασφαλιστικός  οργανισμός  που  είναι  ασφαλισμένος  ο  κάθε  απασχολούμενος  στην
επιχείρηση.
Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και
όχι  τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή
σχέση με την εταιρεία.

        Πιστοποιητικά ότι  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό
συμβιβασμό  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  και  επίσης  ότι  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε
πτώχευση  ή  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. Συγκεκριμένα:
Για τα φυσικά πρόσωπα:
-Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης,
ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Για τα νομικά πρόσωπα:
-Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη  ανάλογη  κατάσταση.  Επίσης  ότι  δεν  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του  διαδικασία  κήρυξης  σε

94  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.

95 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά,  τα οποία  να  καλύπτουν  και  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς,  σύμφωνα με  τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

96 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
97  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του

ν. 4605/2019.
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πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  εκκαθάριση  ή  αναγκαστική  διαχείριση  ή  πτωχευτικό
συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται  από το Γ.Ε.Μ.Ή.,  σύμφωνα με τις  κείμενες  διατάξεις,  ως κάθε  φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση. 

Ή μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς  φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων98.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του99 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού100

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4,  τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών101, και

στ)  για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι  δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.  2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην

98 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
99       Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση

αδ’ του ν. 4605/2019.
100  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
101 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
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περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.102

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι  αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή  Οργανισμού  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται  ότι,  τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται  αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες  ημέρες  πριν  από την υποβολή τους,103 εκτός  αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ….............................104 . 

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν ............................. 105

Β.5.  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν  Πιστοποιητικά  σε  ισχύ  για  α)σύστημα  διαχείρισης  ποιότητας  ανταποκρινόμενο  στις
απαιτήσεις του ISO 9001, β)σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ανταποκρινόμενο
στις  απαιτήσεις  του  OHSAS  18001,  και  γ)σύστημα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  ανταποκρινόμενο  στις
απαιτήσεις του ISO 14001, ή ισοδυνάμων αυτών με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το διαγωνισμό.106

Β.6. Για την απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο  οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται,  κατά την κείμενη νομοθεσία,  να δηλώνει την εκπροσώπηση και  τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΉ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  107.  Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή
προκύπτει  από πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΉ),  αρκεί  η  υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών  (όπως  καταστατικά,
102 Πρβλ.  Παράρτημα  XI Προσαρτήματος Α ν.  4412/2016.  Επισημαίνεται  ότι  η Α.Α.  απαιτεί  στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά

περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ένα  από  τα  σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

103  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν.
4605/2019.

104 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος
XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού
φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και  αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ),  τα οποία αντιστοιχούν,  σε κάθε
περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.

105 Συμπληρώνεται  από  την  Α.Α.  με  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  Μέρος  II του
Παραρτήματος  XII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  τα  οποία  αντιστοιχούν,  σε  κάθε  περίπτωση,  στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.

106 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.

107  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση
αδ’ του ν. 4605/2019. 
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πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.

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

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

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους108 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

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

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

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

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

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.109

108 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
109 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Ή ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης110 

Κριτήριο  ανάθεσης111 της  Σύμβασης112 είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη προσφορά:
βάσει τιμής113 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 114 

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί115 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην μελέτη με Α.Μ. 90/2018 και στα
Παραρτήματα της Διακήρυξης. 

Ή προσφορά θα αφορά το σύνολο της μελέτης, επί ποινή αποκλεισμού.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 116

Ή  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής117.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

[Ηλεκτρονική Διαδικασία]

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΉΔΉΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».118

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκρι-
μένη προηγμένη  ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη  ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται  από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,

110 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο 2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

111 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου
86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές
που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου
να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86).
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΏΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

112 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης)  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

113 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής

114 Πρβλ άρθρο 86 παρ.  11,  13  και  16  ν.  4412/2016,  (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 33 παρ.  1  περ.  α  του ν.
4608/2019), καθώς και 16 ν. 4412/2016

115 Πρβλ άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
116       Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012.
117 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
118 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016).
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ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λε-
πτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΉΔΉΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιο-
λογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά
μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσί-
ων συμβάσεων.  Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην
οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής
ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ή υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδα-
φίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών. 119

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας  λειτουργίας  του ΕΣΉΔΉΣ,  η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.120

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα121, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

119  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.

120 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
121 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017. 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη
των  αναφερθέντων  στην  τελευταία  υποπαράγραφο  της  παραγράφου  2.4.2.1  του  παρόντος  για  τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις  του Ν. 4250/2014 (Α’ 94),  είτε και  σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.122

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τις  διαταξξεις  του  αξρθρου  11  παρ.  2  του  ν.
2690/1999 ''Κώξδικας Διοικητικηξς Διαδικασιξας'', οξπώς τροποποιηξθηκε με τις διαταξξεις του αξρθρου 1
παρ. 2 του  ν. 4250/2014.  Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής,  τα  πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν  εκδοθεί  από ιδιωτικούς φορείς  και  δεν  φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο,  καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Ή  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.123

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν124: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1
και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72
του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΉΔΉΣ και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). 
Για την υποβολή του ΕΕΕΣ πρβλ τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/   faces/oracle/
webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?
_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state
%3Dcoa43tonq_61]

122 Πρβλ.  άρθρο  92  παρ.  8  του  ν.  4412/2016,  όπως  προστέθηκε  με  το  άρθρο  43  παρ.  8  περ.  β’  του  ν.  4605/2019  και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019

123 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους  

124 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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Ή  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή με την Α.Μ 90/2018. Περιλαμβάνει ιδίως, με ποινή αποκλεισμού, τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι “Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές” της παρούσας125 126. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν127.

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

Ή Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης,
όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης. 

Τιμές

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ]

Ή Οικονομική Προσφορά θα δίδεται με τιμές μονάδας.

Ή  χαμηλότερη  προσφορά  θα  είναι  αυτή  που  με  βάση  τις  τιμές  μονάδος  που  θα  δοθούν  από  τους
συμμετέχοντες και τις προϋπολογιζόμενες ποσότητες της μελέτης, θα δώσει τη χαμηλότερη δαπάνη στο
σύνολο της προμήθειας.

Παράλληλα  ο  προσφέρων,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  θα  επισυνάψει  στην  ηλεκτρονική  οικονομική
προσφορά  του,  σε  μορφή  pdf,  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  το  έντυπο  με  την  ονομασία  “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 90-2018” του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

Ή τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  128

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης129.

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

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

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

125 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
126 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών

βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί  η τεχνική  προσφορά.  Αναφέρονται  υποχρεωτικά  τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

127 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
128 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.

ανθρωποώρες κ.α.
129           Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016.
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Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ)  η δαπάνη, συνολική ή επί μέρους, υπερβαίνει την
αντίστοιχη  δαπάνη  του  προϋπολογισμού  της  σύμβασης που  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την
αναθέτουσα αρχή130 στην με Α.Μ. 90/2018 μελέτη αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών131  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Ή ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2.  της παρούσας,  κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.132

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών133

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί  όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και  τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) ,  2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),  3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,134 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται  συμπλήρωση ή διόρθωση,  δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι  αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.

130 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
131 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
132  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
133 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
134 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών135

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΉΔΉΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) 136,  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ήλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:20 π.μ. [137].

 Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων  αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς,  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

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

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου138.

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Ή αξιολόγηση

135 Βλ.  ιδίως  παρ.  6  του  άρθρου  100  και  ΥΑ  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)

136  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19.

137 Προτείνεται  οι  αναθέτουσες  αρχές  να  ορίζουν  την  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των προσφορών  μετά  την
παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
2.4.3.1 της παρούσας.

138 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Ή αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”

Σελίδα 31



γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο  πρακτικό,  το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι   φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών139.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του
προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή140 προς έγκριση.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.  [Επισημαίνεται  ότι  η  εκτίμηση  και  τα  σχετικά  αιτήματα  προς  τους  προσφέροντες  για  την
παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση
είτε  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  κατά  την  αξιολόγηση  των  υποβληθεισών  προσφορών,  είτε  του
αποφαινομένου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  κατά  τη  διαδικασία  έγκρισης  του  πρακτικού  της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα
χαμηλές  προσφορές  και  την  αποδοχή  ή  όχι  των  σχετικών  εξηγήσεων  εκ  μέρους  των  προσφερόντων
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Ή κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες  προσφορές.141

[Επισημαίνεται ότι  τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση]

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων142 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας» του  συστήματος  ΕΣΉΔΉΣ,  μαζί  με  αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.143

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

139  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019.
140 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΉΔΉΣ.
141 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
142 Πρβλ.  εδάφιο γ  της  παρ.  4  του  άρθρου 100,  όπως τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο 107 περ.  18  του ν.  4497/2017,  όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  18 του ν.  4497/2017 και  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ.  10,  περ.  α  του
ν.4605/2019.

143  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019.
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Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκ-
δίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα   όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογη-
τικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.144

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου145 -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω του συστήματος  στον προσφέροντα,  στον  οποίο πρόκειται  να γίνει  η  κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 146 από την
κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 147 και
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης,
ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8
αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και  η  οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών148. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο  όργανο αξιολόγησης  για την παράταση της προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο  συνοδεύεται  με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές149

Το  παρόν  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης,  κατ΄  εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ.  5 εδαφ. α’  του ν.  4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.150

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά151 λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

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

144  Πρβλ.  άρθρο  100  του  ν.4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  33,  παρ.  4,  περ.  β  του   άρθρου  33   του
ν.4608/2019.

145 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016.
146 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.   
147 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
148  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.
149  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
150  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’

του ν. 4605/2019.
151  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του152. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Ή διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα
οριζόμενα ανωτέρω153 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  Επισημαίνεται  ότι,  η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό  15%154

στην  περίπτωση  της  μεγαλύτερης  ποσότητας  και  ποσοστό  50%155 στην  περίπτωση  μικρότερης
ποσότητας.  Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Ή αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά156, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Ή απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και
152 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3.
153  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
154 Το  ποσοστό  αυτό  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  30% για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσας  αξίας  μέχρι  100.000  ευρώ

περιλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και  το  15%  για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσας  αξίας  από  100.001  ευρώ  και  άνω
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016).

155 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016).
156  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.

Σελίδα 34

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4


γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 157.  Ή υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Ή αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες158 από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και  ακολουθείται  η ίδια,  ως άνω διαδικασία,  για τον προσφέροντα που υπέβαλε  την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά159. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται  να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής160 η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ)  δέκα  (10)  ημέρες  από την  πλήρη,  πραγματική  ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της  πράξης  που βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης161.

Ή  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά162 μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
ΕΣΉΔΉΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών163

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο

157  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επισημαιξνεται οξτι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού,
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
των  δικαιολογητικών  του  προσωρινού  αναδόχου  και  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προδικαστικής
προσφυγής.

158 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
159  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
160 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016.
161 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
162 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 « Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
163 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το  παράβολο   επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Ή προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας,  η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προ-
σφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβα-
σης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.164 
Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΉΔΉΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του αξρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του αξρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

Ή ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος  και  δέχεται  (εν  όλω ή εν μέρει)  ή  απορρίπτει  την προσφυγή με
απόφασή της,  η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι  (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής
Ή Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας165

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΉΔΉΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.
Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της  Αναθέτουσας  Αρχής
κατατίθενται  μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΉΔΉΣ  έως  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  τη  συζήτηση  της
προσφυγής.166

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.167

Ή άσκηση  της  ως άνω προδικαστικής  προσφυγής αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της  απόφασης  της
ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου 168.  Δικαίωμα  άσκησης  των  ίδιων
ενδίκων  βοηθημάτων  έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνει  δεκτή  την  προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι  συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί  αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

164  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
165 Ή διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
166  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
167 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
168  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
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Ή άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Ή αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής169. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.

Ή άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά170.

Τέλος,  είναι  δυνατή η άσκηση προδικαστικής  προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για  την κήρυξη ακυρότητας  της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Ή αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής: 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Κατά τα λοιπά το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του
ν. 4412/2016. 

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 171

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Ή
προκαταβολή  και  η  εγγύηση  προκαταβολής  μπορούν  να  χορηγούνται  τμηματικά,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).

169  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
170 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
171 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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Ή  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  και  η  εγγύηση  προκαταβολής  επιστρέφονται  στο  σύνολό  τους,   ή  στην
περίπτωση  που  τα  υλικά  είναι  διαιρετά  και  η  παράδοση  γίνεται  τμηματικά:  αποδεσμεύονται
τμηματικά,  κατά  το  ποσό  που  αναλογεί  στην  αξία  του  μέρους  του  τμήματος  των  υλικών  που
παραλήφθηκε  οριστικά, μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του  αντικειμένου  της
σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α΄.

Ή  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επι-
πλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Ή τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου
παραγωγού. Ή μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της  παρα-
γράφου 5 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016 .  172

4.4 Υπεργολαβία

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,  εφόσον είναι  γνωστά τη συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,
υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή των πληροφοριών αυτών,  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,  προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.173.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης,  αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

172 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
173 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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4.4.3. Ή αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

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

4.4.4. ............................................................ 174

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της175

Ή σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/176 177

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης178 

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

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

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

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

174 Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και, εφόσον η φύση
της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση
προμήθειας,  δυνάμει  σύμβασης  υπεργολαβίας  με  τον  ανάδοχο.  Στην  περίπτωση  αυτή,  στα  έγγραφα  της  σύμβασης
καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς
αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν
αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Ή παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή
του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται. 

175  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
176 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
177 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον

πρόκειται  για  σαφείς,  ακριβείς  και  ρητές  ρήτρες  αναθεώρησης,  στις  οποίες  μπορεί  να  περιλαμβάνονται  και  ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της  χρηματικής  αξίας  της  τροποποίησης.  Οι  ρήτρες  αυτές  αναφέρουν  το  αντικείμενο  και  τη  φύση  των  ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).

178 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού.... % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

Ή πληρωμή του συμβατικού τιμήματος  θα γίνεται  με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016179, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. 

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και  κάθε συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 180

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016181

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)182 .

δ)………………………………………

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος183  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου ορ-
γάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συ-
ντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και με βάση τους λοιπούς όρους της με Α.Μ. 90/2018 μελέτης,
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

179 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017. 
180  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
181 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

182 Πρβλ  Υπουργική  Απόφαση  1191/14-3-2017  (Β'  969)  “Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.

183 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
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α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του απο-
φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστρο-
φής της,  με το ισχύον κάθε  φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας  [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο184 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

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

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικα-
τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -
παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, κα-
ταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προ-
βλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Ή είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγ-
γύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων185  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2  (Κήρυξη οικονομικού  φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος παράδοσης υλικών),  6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),  καθώς και  κατ’  εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Ή εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλε-
πόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά
184 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
185 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
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της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016186. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία όλα τα είδη της προμήθειας εντός δύο
(02) μηνών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Α.Μ. 90/2018. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης  των υλικών μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται  από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται  χωρίς  να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

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

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

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

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16187 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και

186   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
187 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται

τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το
όργανο  αυτό  εισηγείται  για  όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της  σύμβασης,  προβαίνοντας,  σε
μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον
προβλέπεται  από  τη  σύμβαση  ή  κρίνεται  αναγκαίο,  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα,  παρακολουθεί  και  ελέγχει  την
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου
μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες” 
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ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των
υλικών  γίνεται  με  τον/τους  ακόλουθο/ους  τρόπο/ους:  μακροσκοπικός  έλεγχος  –  χημική  ή  μηχανική
εξέταση – πρακτική δοκιμασία κλπ. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

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

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

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

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

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

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

6.2.2. Ή παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα  στους  κατωτέρω  καθοριζόμενους  χρόνους:  εντός  δύο  (02)  ημερολογιακών  μηνών  από  την
παραλαβή των υλικών.

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

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.  Ή  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων.188

188 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764),
η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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

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

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

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας189 

Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή  λειτουργία  του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για  την  παρακολούθηση  της  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  η  επιτροπή
παρακολούθησης  και  παραλαβής  ή  η  ειδική  επιτροπή  που  ορίζεται  για  τον  σκοπό  αυτόν  από  την
αναθέτουσα  αρχή190 προβαίνει  στον  απαιτούμενο  έλεγχο  της  συμμόρφωσης  του  αναδόχου  στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας  η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται
για  την  συμμόρφωση του  αναδόχου  στις  απαιτήσεις  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση μη  συμμόρφωσης,
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση
της  εγγυήσεως  καλής  λειτουργίας  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  4.1.2  της  παρούσας.  Το  πρωτόκολλο
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής191 

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να κα-
ταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετι-
κές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

189 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
190   Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019.
191 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμ-
βιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η ανα-
θέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει  τον/τους επόμενο/ους,  κατά σειρά,  μειοδότη/ες της διαδικασίας  ανάθεσης  της συγκεκρι-
μένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου
αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτω-
τος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).192

192  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. 
          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο  «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους»,
Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ). 
          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι,  στο παρόν σημείο της
Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς
όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου
νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει οποιοδήποτε υλικό σε αναγνωρισμένο εργαστήριο του
εσωτερικού ή εξωτερικού με έξοδα του προμηθευτή, για να εξετάσει αν τόσο τα ζητούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά από την μελέτη Α.Μ. 90/2018, όσο και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του
προμηθευτή ταυτίζονται με αυτά του εργαστηρίου δοκιμής.  Ο όρος αυτός δεσμεύει  όλους τους
συμμετέχοντες στη Δημοπρασία, σε περίπτωση που ανακηρυχθούν Ανάδοχοι και δεν χρειάζεται η
από μέρους  τους  ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής,  εκτός  εάν αναφέρεται  ιδιαιτέρως  στις  επιμέρους
απαιτήσεις.

Σε περίπτωση προσκόμισης ισοδύναμων πιστοποιητικών    ποιότητας κ.λ.π.  , οι συμμετέχοντες είναι
υποχρεωμένοι να τεκμηριώσουν την ισοδυναμία.

ΜΕΡΟΣ  Α –  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ  ΦΑΚΕΛΛΟΥ  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

Α1.   Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.  του Ν.1599/86) των συμμετεχόντων,
στην οποία θα δηλώνεται: 

το εργοστάσιο κατασκευής των οργάνων των παιδικών χαρών και των δαπέδων ασφαλείας
 ότι τόσο η εταιρεία κατασκευής των οργάνων όσο και ο προμηθευτής των οργάνων στην
περίπτωση που είναι διαφορετικοί φορείς, συμμορφώνονται στα εξής: α) σύστημα διαχείρισης
ποιότητας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 9001, β) σύστημα διαχείρισης υγιεινής
και ασφάλειας στην εργασία ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις  του OHSAS 18001, και γ)
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 14001, ή
ισοδυνάμων αυτών με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το διαγωνισμό.  
ότι  τα  Όργανα  Παιδικής  Χαράς θα  είναι  κατασκευασμένα  σύμφωνα  με  τις  Ευρωπαϊκές
Προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 και θα φέρουν βεβαίωση ελέγχου
και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο, σε ισχύ. 
Ότι κάθε όργανο Παιδικής Χαράς που θα τοποθετηθεί  θα συνοδεύεται  από 10ετή γραπτή
εγγύηση του κατασκευαστή για τα ξύλινα εµποτισµένα µέρη, 15 ετών για τα µεταλλικά µέρη
και 20 ετών για τα αντιβανδαλιστικά HPL µέρη 
ότι  διαθέτουν πιστοποιητικό  ISO 9001 περί  πιστοποίησης τοποθέτησης οργάνων παιδικών
χαρών και τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων, είτε του ιδίου του οικονομικού φορέα που θα
αναλάβει την προμήθεια είτε του/των συνεργείου/ων εφαρμογής στο/α οποίο/α θα αναθέσει
την εργασία τοποθέτησης
ότι το δάπεδο χυτού συνθετικού τάπητα ασφαλείας ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 και ότι οι  πρώτες ύλες του θα είναι
εργαστηριακά  ελεγμένες  ως  προς  την  περιεκτικότητα  σε  Πολυκυκλικούς  Αρωματικούς
Υδρογονάνθρακες  με αποτελέσματα κάτω από τα χαμηλότερα όρια που έχει  θέσει  η Ε.Ε.
(Κανονισμός REACH).
Ότι θα παρέχει Εγγύηση τουλάχιστον τεσσάρων (04) ετών για τα υλικά και την τοποθέτηση
του  δαπέδου,  είτε  του  ιδίου  είτε  του  συνεργείου  εφαρμογής  στο  οποίο  θα  αναθέσει  την
τοποθέτηση.
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ΜΕΡΟΣ Β – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ εφόσον επιλεγεί ως Προσωρινός Ανάδοχος

Πιστοποιητικά σε ισχύ για α)σύστημα διαχείρισης ποιότητας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του
ISO  9001,  β)σύστημα  διαχείρισης  υγιεινής  και  ασφάλειας  στην  εργασία  ανταποκρινόμενο  στις
απαιτήσεις του  OHSAS 18001, και γ)σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ανταποκρινόμενο στις
απαιτήσεις του ISO 14001, ή ισοδυνάμων αυτών με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το διαγωνισμό τόσο
της  εταιρείας  κατασκευής  των  οργάνων  που  έχει  δηλωθεί  με  την  Υπεύθυνη  Δήλωση  της
προηγούμενης παραγράφου Α1, όσο και του προμηθευτή των οργάνων στην περίπτωση που είναι
διαφορετικοί φορείς.

Α) ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  

Πιστοποιητικό  από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου  και  πιστοποίησης,  σε ισχύ, ότι  το κάθε
όργανο καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176  και ΕΝ 1177.
Πιστοποιητικό ISO 9001,  σε ισχύ, περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση οργάνων παιδικών
χαρών, είτε του ιδίου είτε του συνεργείου εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει την εργασία
τοποθέτησης, 
γραπτή Εγγύηση τουλάχιστον τεσσάρων (04) ετών για την τοποθέτηση των οργάνων, είτε του
ιδίου είτε του συνεργείου εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει την τοποθέτηση 

Β)  ΧΥΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 Πιστοποιητικό  από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης σε ισχύ,  ότι το

δάπεδο  χυτού  συνθετικού  τάπητα  (δάπεδα  ασφαλείας  /  επιφάνειες  πτώσης) θα
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ
ΕΝ  71-3,  οι  πρώτες  ύλες  που  θα  περιέχονται  στον  παραπάνω  τάπητα,  θα  είναι
εργαστηριακά ελεγμένες ως προς την περιεκτικότητα σε Πολυκυκλικούς Αρωματικούς
Υδρογονάνθρακες με αποτελέσματα κάτω από τα χαμηλότερα όρια που έχει θέσει η
Ε.Ε.  (Κανονισμός  REACH  και  ΕΛΟΤ  ΕΝ  71-3),  θα  καλύπτουν  το κριτήριο
τραυματισμού  της  κεφαλής  (HIC),  από  εγκεκριμένο  και  αναγνωρισμένο  φορέα
πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό,

 Πιστοποιητικό  από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ISO 9001 περί
πιστοποίησης ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, σε ισχύ του ιδίου ή του
υπεργολάβου-συνεργείου εφαρμογής &

 γραπτή Εγγύηση τουλάχιστον τεσσάρων (04) ετών για τα υλικά και την τοποθέτηση
του, είτε του ιδίου είτε του συνεργείου εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει την τοπο-
θέτηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Ο Δήμος συνέταξε με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής Πλατφόρμας που δια-
θέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7
της Επιτροπής της 05ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που ανταποκρίνεται: α) στις κατα-
στάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της Σύμ-
βασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθο-
ριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου, ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμ-
μένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευ-
κόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ
τη σχετική απάντηση τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Οικονομική Προσφορά  

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά
υπογεγραμμένο το έντυπο με την ονομασία “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 90-2018”.

Το ως άνω ηλεκτρονικό αρχείο αναρτάται στις  ηλεκτρονικές διευθύνεις  του άρθρου 1.1 και σε
επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συμπληρωθεί  από τους οικονομικούς φορείς.

ΕΓΚΡΙΘΉΚΕ

Με την αριθμό 195/02-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΑΚΩ62-ΡΔΟ) απόφαση Ο.Ε. 

Αγ.Ανάργυροι, 02-08-2019

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.

Μαρία ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 2019-109450
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2019/S 149-366640

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998396742
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): http://www.agan.gov.gr
Πόλη: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Οδός και αριθμός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
Ταχ. κωδ.: 13561
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΕΛΕΝΑ ΣΙΕΡΡΑ, ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
Τηλέφωνο: +30 2132048812
φαξ: +30 2132023626
Ηλ. ταχ/μείο: promithies@agankam.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΑΜ 90/2018)
Σύντομη περιγραφή:
Η Σύμβαση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιχνιδιού παιδικής χαράς, 
των δαπέδων ασφαλείας τους καθώς και τις αποκαταστάσεις των υφιστάμενων 
οργάνων που θα διατηρηθούν, σε δύο παιδικές χαρές στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού. Οι περιοχές παρέμβασης είναι οι εξής: 1. Παιδική χαρά επί των οδών Σύμης 
και Βηλαρά, στην Δ.Κ. Καματερού. 2. Παιδική χαρά Λ. Δημοκρατίας - Κυπαρισσίας , 
στην Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): Α.Μ. 90/2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

http://www.agan.gov.gr
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Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση 
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  και  τοποθέτηση  εξοπλισμού  παιδικών  χαρών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμου  Αγίων  Αναργύρων -Καματερού

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ. : 90/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΡΓΑΝΑ

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ (2/ΘΕΣΙΑ  ΞΥΛΙΝΗ) ΤΕΜ 8,00
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ (τύπου "ΦΩΛΙΑ") ΤΕΜ 3,00

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΟΥΝΙΑΣ  ΝΗΠΙΩΝ (2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ) ΤΕΜ 6,00

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΜΥΛΟΥ ΠΑΙΔΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ) ΤΕΜ 2,00
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (τύπου "ΖΩΑΚΙ" (HPL) ΤΕΜ 3,00

6 ΤΕΜ 3,00

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (τύπου "ΖΩΑΚΙΑ" (HPL) ΤΕΜ 2,00

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ  (ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ) ΤΕΜ 8,00

9 ΤΕΜ 1,00

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΥΝΘΕΤΟΥ  (ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ (HPL) ΤΕΜ 1,00

11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΦΩΤΟ ΜΕ ΣΧΗΜΑ τύπου"ΛΟΥΛΟΥΔΙ") ΤΕΜ 6,00

12 ΧΥΤΟ   ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ-Μ2 M2 948,00

13 ΧΥΤΟ   ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 60ΜΜ-Μ2 M2 113,00

άθροισμα ομάδας Α 0,00

Φ.Π.Α. 24% 0,00

προϋπολογισμός ομάδας Α 0,00

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (τύπου "ΛΟΥΛΟΥΔΙ" 
2/ΘΕΣΙΟ (HPL)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ  (ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ 
(HPL)



ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) ΤΕΜ 25,00

15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ  ΞΥΛΙΝΟΣ) ΤΕΜ 2,00

16 ΤΕΜ 8,00

17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Κατ' αποκοπή 1

άθροισμα ομάδας Β 0,00

Φ.Π.Α. 24% 0,00

προϋπολογισμός ομάδας Β 0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΡΓΑΝΑ άθροισμα ομάδας Α 0,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ άθροισμα ομάδας Β 0,00

άθροισμα ομάδας Α+Β 0,00
Φ.Π.Α. 24% 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00

Ο Προσφέρων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  (ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΙΤΗ 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ)



ΑΔΑΜ:   19PROC005401557                                                                                                    ΑΔΑ :  61ΕΨΩ62-Χ13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

«Προμήθεια  και  τοποθέτηση

εξοπλισμού  Παιδικών  Χαρών  Δήμου

Αγ. Αναργύρων - Καματερού» 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:   90/2018

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 17776/06-08-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Διακηρύσσει  ότι  εκτίθεται  σε Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά μόνο  βάσει  τιμής,  η  «Προμήθεια  και  τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών  Χαρών
Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού» (Α.Μ. 90/2018), ενδεικτικού προϋπολογισμού 280.000,00
ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη  Αρχή  Παροχής  Ψηφιακής  Υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο  Ηλεκτρονικό
Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.g r)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 11η Σεπτεμβρίου 2019 (11/09/2019) και
ώρα 13:20.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: η 18η Σεπτεμβρίου 2019 (18-09-2019) και ώρα
10:20 π.μ.

 Η διενέργεια της Δημοπρασίας και η εκτέλεση της Προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω
Διατάξεις:

1. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

2. Το N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3.  Το  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
4. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) “Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»”
5. Κάθε Διάταξη (Νόμος, Π.Δ. Υ.Α.) και ερμηνευτική Εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και

εκτέλεση της Προμήθειας.
Η Εγγύηση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό  ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων

πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ (4.516,00 ευρώ) (άρθρο 72 Ν. 4412/2016). Η Εγγύηση Συμμετοχής,
ανεξάρτητα από το Όργανο το οποίο θα την εκδώσει, θα πρέπει να είναι απαραίτητα συντεταγμένη
κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο (άρθρο 72§4 του Ν. 4412/2016).

Η  προσφορά  θα  το  σύνολο  της  μελέτης.  Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους
προμηθευτές για 12 μήνες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agan.gov.gr . 
Πληροφορίες  στα  τηλέφωνα  2132048812  (κ.  Ελένη  Σιέρρα)  και  2132023692  (κ.  Ηλίας

Τσακανίκας),  FAX επικοινωνίας 2132023626, στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. 

           Άγιοι Ανάργυροι, 06-08-2019
η Αντιδήμαρχος

της Τεχνικής Υπηρεσίας

 Μαρία ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

http://www.agan.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.g/
http://www.promitheus.gov.gr/


                                                                                                                                                                    
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    ΠΑΙΔΙΚΩΝ      
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-                                                                     ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                                  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                            
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                      ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  90/2018 

                                          
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

 
1.  ΓΕΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

      Η  παρούσα  µελέτη  αφορά  την  προµήθεια  και  τοποθέτηση  οργάνων  παιχνιδιού  παιδικής
χαράς,   των  δαπέδων  ασφαλείας   τους  καθώς  και   τις   αποκαταστάσεις  των  υφιστάµενων
οργάνων  που θα  διατηρηθούν,  σε δύο παιδικές   χαρές   στο  Δήμο   Αγίων  Αναργύρων –
Καματερού.

      Οι  περιοχές  παρέμβασης  είναι  οι  εξής: 
 1. Παιδική  χαρά  επί  των  οδών  Σύμης  και  Βηλαρά,  στην Δ.Κ. Καματερού.
 2. Παιδική  χαρά  Λ. Δημοκρατίας - Κυπαρισσίας ,  στην Δ.Κ. Αγίων  Αναργύρων.

    Βασικός  στόχος  της  παρούσας  μελέτης  είναι  η  βελτιστοποίηση  και  ο  εξοπλισµός  των
υφιστάµενων  χώρων  ώστε  να  πληρούν  πλέον  όλες  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις  για  να
πιστοποιηθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της υπ’ αριθµ.28492/2009 Απόφασης Υπουργού
Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθµ.27934/2014 και την
εγκύκλιο44/2014 αντίστοιχα, αλλά κυρίως για να εξασφαλιστεί η υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών
που είναι και οι χρήστες των χώρων αυτών. 

     Στη  δαπάνη της προμήθειας περιλαμβάνεται  η τυχόν απαραίτητη αποξήλωση υφιστάμενων
οργάνων/ανταλλακτικών  και  απόρριψή  τους  σε  σημεία  που  επιτρέπεται,  η  αποξήλωση  μετά
προσοχής, μεταφορά σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία ή η τυχόν επανατοποθέτησή τους σε
νέα θέση, καθώς και η αποκατάσταση του χώρου παρέμβασης στην αρχική του κατάσταση, καθαρού
και έτοιμου προς χρήση.  

Για τη δημοσιότητα των έργων του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», με φροντίδα και δαπάνες του
Αναδόχου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την έναρξη των εργασιών αναρτάται/αναρτόνται
σε  σημείο  ευδιάκριτο  και  προσπελάσιμο  από  το  ευρύ  κοινό,  ενημερωτική/επεξηγηματική
πινακίδα/πινακίδες, εύλογου μεγέθους, στην οποία θα περιλαμβάνεται η ονομασία και το λογότυπο
του φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Εσωτερικών) και του Προγράμματος, ο τίτλος του έργου, το
ποσό χρηματοδότησης κ.λ.π. σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στην ιστοσελίδα
του ΥπΕσ.  

      Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του  Φ.Π.Α.  24% και  θα  καλυφθεί  κατά 236.000,00  €  από  το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
-Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  και   44.000,00 € από Πόρους του Δήμου. 

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο  Ν.  3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ87Α/7-6-2010) 
2.  Ο Ν. 4155/2013 «Εθνικό  Σύστηµα  Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  υµβάσεων  και  άλλες διατάξεις» 



                                                                                                                                                                    
3.  Ο  Ν.   3861/10   (ΦΕΚ  112 Α/13-7-2010)   «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  µε  την  υποχρεωτική
ανάρτηση  νόµων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών  οργάνων,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
4.  Οι  διατάξεις  του  άρθρου 157  του  Ν.  4281/14  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της
Ελληνικής  οικονοµίας,  οργανωτικά  θέµατα  Υπουργείου  Οικονοµικών  και  άλλες διατάξεις»
5. Ο  Ν.4412/16  (ΦΕΚ  147Α’/08.08.2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΑΝΑ  ΠΑΙΔΙΚΗ  ΧΑΡΑ.

3.1.   Παιδική  χαρά  επί  των οδών Σύμης  και  Βηλαρά  στη  Δ.Κ.  Καματερού  (Επιφάνεια  Ε=
420,00τμ).

    

    

     Εικ. 1 : Άποψη  Περιοχής  Επέμβασης 

Στο Ο.Τ. 1222 και στο σύνορο με το Πάρκο Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Αντ. Τρίτσης
βρίσκεται  εγκατεστημένη  παιδική  χαρά  και  παρά  το  γεγονός  ότι  λειτουργεί  κανονικά  δεν
καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.
Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν στον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι παλαιός,
παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα κυρίως λόγω της κακής ή και λανθασμένης χρήσης αλλά
και των βανδαλισμών που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια. Τα όργανα στερούνται δαπέδων
ασφαλείας, έχουν υποστεί μεγάλες φθορές και κατά συνέπεια η πιστοποίησή τους καθίσταται
αδύνατη. 
Επισημαίνεται ότι το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή του εν λόγω χώρου αποτέλεσε η
θέση του μέσα στον ιστό του Δήμου, καθότι αυτός γειτνιάζει με το Πάρκο Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης Αντ. Τρίτσης, γεγονός που επιφέρει μεγάλη επισκεψιμότητα τόσο από τους
κατοίκους της πόλης όσο και από τους επισκέπτες αυτής.



                                                                                                                                                                    
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης του υφιστάμενου παλαιού
εξοπλισμού  και  η  τοποθέτηση  νέου  ασφαλούς,  πιστοποιημένου  εξοπλισμού  που  θα
περιλαμβάνει δραστηριότητες για όλες τις ηλικιακές ομάδες, με απώτερο στόχο τη συνολική
αναβάθμιση της πλατείας αλλά και την πιστοποίηση της λειτουργίας της παιδικής χαρά από την
Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, όπως αυτή έχει ορισθεί δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Π:
οικ.  55677/48728/7-12-2012  απόφασης  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής

Μετά την παρέμβαση, ο προς διαμόρφωση χώρος θα αποκτήσει μεγάλη επισκεψιμότητα καθώς
θα λειτουργεί κανονικά και απρόσκοπτα μία μεγάλη παιδική χαρά χωρισμένη σε δύο ζώνες,
νηπίων και παίδων.  
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμού καθορίζονται ως εξής:

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM

1 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ  ΞΥΛΙΝΗ 4,0

2 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ τύπου "ΦΩΛΙΑ" 3,0

3 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 3,0

4 ΜΥΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 2,0

5 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ τύπου "ΖΩΑΚΙ" (HPL) 3,0

6 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ τύπου "ΛΟΥΛΟΥΔΙ" 2/ΘΕΣΙΟ (HPL) 3,0

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ τύπου "ΖΩΑΚΙΑ" (HPL) 2,0

8 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ 4,0

9 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ (HPL) 1,0

10 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ (HPL) 1,0

11 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ 19,0

12 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ 2,0

13 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΙΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 8,0

14 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΦΩΤΟ ΜΕ ΣΧΗΜΑ τύπου "ΛΟΥΛΟΥΔΙ" 6,0

15 ΧΥΤΟ  ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ -Μ2 555,0

16 ΧΥΤΟ  ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 70ΜΜ -Μ2 48,0



                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                    

3.2.  Παιδική χαρά επί των οδών  Λ. Δημοκρατίας - Κυπαρισσίας  στη  Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων
 (Επιφάνεια Ε= 1.092,00τμ). 

 

     

    Εικ. 2 : Άποψη  Περιοχής  Επέμβασης 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM

1 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ  ΞΥΛΙΝΗ 4,0

2 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 3,0

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ 4,0

4 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ 6,0

5 ΧΥΤΟ  ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ -Μ2 393,0

6 ΧΥΤΟ  ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 70ΜΜ -Μ2 65,0



                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                    

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4.1 Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση

Για τα όργανα παιδικής χαράς  

Σε  κάθε  Παιδική  Χαρά  δεν  πρέπει  να  τίθεται  σε  κίνδυνο  η  υγεία  και  η  ασφάλεια  των  παιδιών.
Ειδικότερα :

α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.
β) Τα  υλικά  του  εξοπλισμού  πρέπει  να  έχουν  ελεγχθεί,  ώστε  να  ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις

ασφαλείας  (π.χ.  οι  γωνίες  να  είναι  στρογγυλεμένες,  να  μη  γίνεται  χρήση  αμιάντου,  τοξικών
χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λ.π.).

γ) Τα όργανα και τα δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται
στη  σειρά  προτύπων  ΕΝ1176  και  ΕΝ1177  αντίστοιχα,  να  φέρουν  βεβαίωση  ελέγχου  και
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο .

δ) Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176 και
ΕΝ 1177

Επιτρέπεται  η  συμμόρφωση  προς  άλλα  πρότυπα  ή  προδιαγραφές  ασφαλείας  πέραν  των
αναφερόμενων  στην  παρούσα,  υπό  τον  όρο  ότι  αυτά  θα  είναι  τουλάχιστον  ισοδύναμα  προς  τα
αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να
βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  

1. Πιστοποιητικά σε ισχύ για α)σύστημα διαχείρισης ποιότητας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του
ISO 9001, β)σύστημα διαχείρισης υγιεινής και  ασφάλειας στην εργασία ανταποκρινόμενο στις
απαιτήσεις του OHSAS 18001, και γ)σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ανταποκρινόμενο στις
απαιτήσεις του ISO 14001, τόσο της εταιρείας κατασκευής των οργάνων όσο και του προμηθευτή
των οργάνων στην περίπτωση που είναι διαφορετικοί φορείς.

2. πιστοποιητικό ISO 9001, περί πιστοποίησης στην  τοποθέτηση οργάνων     παιδικών χαρών, είτε
του ιδίου του οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την προμήθεια είτε του συνεργείου εφαρμογής
στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης

3. πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης ότι το κάθε όργανο καλύπτει
τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176   και ΕΝ 1177 

4.2 Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους
Ο κατασκευαστής,  ο  εισαγωγέας  ή  ο  αντιπρόσωπος  πρέπει  να  τοποθετεί  πινακίδα  επάνω στον
εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου – στην

ελληνική γλώσσα.
β) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών.
γ)  Μέγιστος αριθμός χρηστών.
δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176   και ΕΝ 1177   ή ισοδύναμα αυτών.
ε) Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο Δήμο εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής

συντήρησης του εξοπλισμού, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για:
 τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους

εξαρτημάτων του,
 τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του,
 τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων



                                                                                                                                                                    
στ) Για τον καθορισμό από τον κατασκευαστή του είδους και της συχνότητας των ελέγχων πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες που σχετίζονται με
τον κατά περίπτωση, εγκατεστημένο εξοπλισμό.

4.3 Απαιτήσεις υλικών του υπό προμήθεια εξοπλισμού
ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού
κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία θα είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση
Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074  (Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με
μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΉ ΞΥΛΕΙΑ)  
Σε δομικά  στοιχεία  στα οποία  τα  φορτία  που αναπτύσσονται  είναι  σημαντικά  θα χρησιμοποιείται
σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία, με τις κάτωθι προδιαγραφές:
 Υγρασία (8-10%). 
 Οδοντωτή σφήνωση. 

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία θα πρέπει να τεμαχίζεται
κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που
επηρεάζουν  την  αντοχή  του  και  κατόπιν  συρράπτεται  κατά  μήκος  με  οδοντωτή  σφήνωση
ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140. 

 Συγκόλληση ξύλου.
Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται με κόλλες  τύπου PVA (οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη βασικό
ισοκυάνιο ή αντίστοιχο. 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ  
Ο εμποτισμός θα γίνεται  με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum).  Στον
εμποτισμό  να χρησιμοποιείται  συντηρητικό  τύπου  TANALITH E3492  ή  αντίστοιχο,  με  την  μορφή
διαλύματος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% βάρος/όγκο).
Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται
στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. 

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  
Οι έγχρωμες επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από HPL. Όλες οι  εκτεθειμένες άκρες να είναι
στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE)  
Το HPL (High  Pressure Laminate),  υλικό ανθεκτικό στις  πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες θα
αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες
υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό
φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές  ρητίνες,  και  αδιάβροχο  επικάλυμμα ανθεκτικό  στην ηλιακή
ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το
χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ  
Όλες  οι  βίδες  στήριξης  θα  καλύπτονται  από  στρογγυλεμένα  πλαστικά  προστατευτικά,  τα  οποία
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κ.λ.π.) θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), όπου
έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. 



                                                                                                                                                                    
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα
φορτία  για  τα  οποία  έχουν  μελετηθεί,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  νόρμες,  ώστε  να  αντέχουν  στη
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη
αντοχή  στην  υπεριώδη  ακτινοβολία  και  σε  αντίξοες  καιρικές  συνθήκες.  Για  τα  παραπάνω  θα
χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και τη δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE),
πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και θα φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία
από τις υπεριώδεις  ακτινοβολίες του ήλιου.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ  
Τα βερνίκια  και  τα χρώματα με  τα οποία  προστατεύονται  τα ξύλινα μέρη θα είναι  κατάλληλα για
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια
και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό ώστε να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η
διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, θα γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Όλα τα όργανα Παιδικής Χαράς και τα δάπεδα ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN1176  και ΕΝ1177  αντίστοιχα και θα φέρουν βεβαίωση ελέγχου -
πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση τους
με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για
τον σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.  

4.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

4  .4.1 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ
Ύψος: 2380  mm
Μήκος: 2900  mm
Πλάτος: 1800  mm

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΧΏΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ:
Μήκος: 7000  mm
Πλάτος: 2100  mm
Μέγιστο  ύψος
πτώσης: 1300  mm

 
Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παιδιών και θα απευθύνεται για παιδιά ηλικίας άνω
των 3 ετών.
Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3 mm και μήκους 2300 mm
περίπου. Τα τέσσερα υποστυλώματα θα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95 mm περίπου
και μήκους 2400 mm περίπου και θα στερεώνονται με κατάλληλες βίδες σε ειδικά διαμορφωμένο
μεταλλικό  τεμάχιο  τραπέζιου  σχήματος  διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών  μπουλονιών.  Το  τραπέζιο
μεταλλικό τεμάχιο θα προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά.
Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα υλοποιείται με
ειδική  διάταξη  που  θα  αποτελείται  από  διάτρητο  τεμάχιο  γαλβανισμένο  μέσα  στο  οποίο  θα
τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17 mm.  Από την ειδική διάταξη
θα ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που θα απολήγουν στα δύο καθίσματα.
Τα καθίσματα παίδων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 , κατασκευασμένα
από λάμα αλουμινίου που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ.



                                                                                                                                                                    
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται  στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα,  μέσω ειδικών γαλβανιζέ
βάσεων.
Οι  βάσεις  πάκτωσης  θα  τοποθετούνται  στο  πέλμα  (κάτω  πλευρά)  των  υποστυλωμάτων  προς
αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή θα είναι
γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. 
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά EN 1176.

4.4.2 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΎΠΟΥ "ΦΩΛΙΑ"  

ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ

Ύψος: 2380 mm        
Μήκος: 4450 mm
Πλάτος:1660 mm
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΧΏΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Μήκος: 7000 mm
Πλάτος:2100 mm
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300 mm        

Γενικά η  κατασκευή θα  απαρτίζεται  από  οριζόντιο  άξονα που  θα  στηρίζεται  σε  σύστημα  διπλών
υποστυλωμάτων υπό γωνία. Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους
3mm και  μήκους 2300mm περίπου.  Τα τέσσερα υποστυλώματα  θα κατασκευάζονται  από δοκούς
διατομής 95 x 95mm περίπου και μήκους 2400mm περίπου και θα στερεώνονται με κατάλληλες βίδες
σε  ειδικά  διαμορφωμένο  μεταλλικό  τεμάχιο  τραπέζιου  σχήματος  διαμέσω  τεσσάρων  μεταλλικών
μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο θα προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. 
Το κάθισμα-φωλιά της κούνιας θα αναρτάται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα υλοποιείται με
ειδική διάταξη.  Η ειδική διάταξη θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο
θα τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm περίπου.  Από την
ειδική διάταξη  θα ξεκινούν αλυσίδες  (DIN 766)  γαλβανισμένες εν θερμώ που θα απολήγουν στο
κάθισμα-φωλιά.
Ο σκελετός του καθίσματος θα κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου περίπου 1000mm, και
θα καλύπτεται περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του κυκλικού σχήματος, θα
υπάρχει ειδική διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο με μέγιστα ανοίγματα περίπου 120 x 120mm. Το
κάθισμα-φωλιά  θα  είναι  πιστοποιημένο  κατά  ΕΝ  1176.  Η  δομή  του  καθίσματος  εξασφαλίζει  την
ασφαλή χρήση της κούνιας και από παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται  στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα,  μέσω ειδικών γαλβανιζέ
βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς
αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Η κατασκευή θα πρέπει να
είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

4  .4.3 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ  

  ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ

Ύψος: 2380 mm
Μήκος: 2900 mm
Πλάτος: 1800 mm

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΧΏΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Μήκος: 7000 mm
Πλάτος: 2100 mm
Μέγιστο ύψος 
πτώσης:

1300 mm



                                                                                                                                                                    
Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων και θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1
έτους έως 3 ετών.
 Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3 mm και μήκους 2300 mm
περίπου.  Τα τέσσερα υποστυλώματα θα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95 mm περίπου
και μήκους 2400 mm περίπου και θα στερεώνονται με κατάλληλες βίδες σε ειδικά διαμορφωμένο
μεταλλικό τεμάχιο διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το μεταλλικό τεμάχιο θα προσαρτάται
στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά.
 Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα υλοποιείται με
ειδική  διάταξη  που  θα  αποτελείται  από  διάτρητο  τεμάχιο  γαλβανισμένο  μέσα  στο  οποίο  θα
τοποθετείται  το  ρουλεμάν και  θα συμπληρώνεται  με  πείρο  Φ17 mm περίπου.   Οι  αλυσίδες  των
καθισμάτων θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ με άνοιγμα κρίκου μικρότερο των 8 mm.
 Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ
μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο πέλμα των υποστυλωμάτων προς
αποφυγή της συγκέντρωσης υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο.
 Τα καθίσματα νηπίων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και θα είναι
κατασκευασμένα από λάμα αλουμινίου που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και θα φέρουν
πλαστικό κλωβό περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά EN 1176.

4  .4.4 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΩΝ  

ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ
Ύψος: 810  mm

Διάμετρος: 1600  mm

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΟΡΊΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Διάμετρος ορίων: 5600  mm
Ύψος πτώσης: 810  mm

Ο βασικός σκελετός της διάταξης θα αποτελείται από οριζόντιο κυκλικό άξονα διαμέτρου 1600 mm,
κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 38 x 20 πάχους 2,5 mm.  Στον οριζόντιο κυκλικό άξονα θα συνδέονται
έξι ακτίνες κατασκευασμένες από κοιλοδοκό 38 x 20 mm, οι οποίες θα ενώνονται μεταξύ τους στο
κέντρο του κύκλου σε ροδέλα Φ35 mm.  
Στο κέντρο του κύκλου θα υψώνεται κατακόρυφος άξονας ύψους 400 mm., στα δύο άκρα του οποίου
θα εφαρμόζονται δύο κουζινέτα με δύο ρουλεμάν (ένα κωνικό κάτω και ένα απλό άνω). Στη κορυφή
του  σωλήνα,  θα  εφαρμόζεται  τιμόνι  μύλου  με  αποτέλεσμα  τη  χειροκίνητη  εσωτερική  ελεγχόμενη
περιστροφή του μύλου. 
Παράλληλα με το βασικό σκελετό και σε ύψος 540 mm αντίστοιχα, θα υπάρχει περιμετρικός κυκλικός
σωλήνας ασφαλείας. Σε ύψος 470 mm, θα διαμορφώνονται ακτινικές βάσεις πάνω στις οποίες θα
εφαρμόζεται κυκλικό κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20 mm. Το δάπεδο της διάταξης θα
κατασκευάζεται από δύο τεμάχια πλακάζ θαλάσσης  και πάχους 20 mm.
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά EN 1176.

4.4.5 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΎΠΟΥ "ΖΩΑΚΙ" (HPL)  

ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ
Ύψος: 800 mm 
Μήκος: 880 mm
Πλάτος:335 mm
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΧΏΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
ΜΉΚΟΣ: 2880 MM
Πλάτος:2335 mm
Μέγιστο ύψος πτώσης: ≤600 mm



                                                                                                                                                                    
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου θα αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. Ο φορέας θα είναι
κατασκευασμένος  από  HPL  πάχους  18mm  περίπου  σε  μορφή  μικρού  ζώου  (π.χ.  παπάκι,
καμηλοπάρδαλη, ελεφαντάκι κ.λ.π.). Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και
αναβολείς που σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου.
Για  τη  σύνδεση  του  φορέα  με  την  βάση  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  κατάλληλα  διαμορφωμένο
μεταλλικό  έλασμα (στραντζαριστό)  πάχους περίπου 4mm.  Το έλασμα θα έχει  διπλή διαμόρφωση
σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. Στο εσωτερικό του ‘Π’ θα τοποθετείται ο φορέας, καθώς και
τέσσερις  αποστάτες  (spacers)  κατασκευασμένοι  από  υψηλής  πυκνότητας  πολυαιθυλένιο  πάχους
19mm. Στις τέσσερεις ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές του ελάσματος θα στερεώνεται το κάθισμα του
οργάνου που περιγράφεται παρακάτω.
Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, θα εφαρμόζεται κάθισμα από HPL πάχους περίπου
12mm,  διαστάσεων  περίπου  325  x  300mm.  Το  κάθισμα  θα  στερεώνεται  στο  μεταλλικό  έλασμα
διαμέσου τεσσάρων κοχλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής ώστε να μην προεξέχει από την
επιφάνεια του καθίσματος. 
Η βάση θα αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm,
δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης
θα  τοποθετείται  στο  έδαφος,  μέσα  σε  σκυρόδεμα  ικανού  βάθους,  το  οποίο  θα  αφήνεται  να
στερεοποιηθεί  πριν  τη  συναρμολόγηση.  Κατά  τη  συναρμολόγηση  ο  φορέας,  το  κάθισμα  και  το
ελατήριο θα βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.  
Το όργανο είναι για χρήση από ένα παιδί ηλικίας από 1,5 έτους.
Προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176.

4.4.6 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΎΠΟΥ "ΛΟΥΛΟΥΔΙ" 2/ΘΕΣΙΟ (HPL)  

ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ     
Ύψος: 640mm
Μήκος: 830mm
Πλάτος 500mm

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΧΏΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ  
Μέγιστο ύψος πτώσης: 600mm
Μήκος: 2830mm
Πλάτος 2500mm

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από μια ευρύχωρη οβάλ πλατφόρμα, ένα διπλό κάθισμα, στοπ 
ποδιών, αντιολισθητικά χερούλια δεξιά και αριστερά και διπλό ελατήριο. Όλες οι επιφάνειες 
κατασκευάζονται από ολόσωμα χρωματισμένα πανέλα HPL πάχους 18mm. Το διπλό ελατήριο 
κατασκευάζεται από χάλυβα.
Το εν λόγω παιχνίδι δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να τραμπαλιστούν (ανά δύο) και να 
ισορροπήσουν. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ένα μόνο παιδί.  
Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1-3 ετών και είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης, την συμμετοχή παιδιών με 
ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
προδιαγραφές

4.4.7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΎΠΟΥ "ΖΩΑΚΙΑ" (HPL)  
ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ                                          

  ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΧΏΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ  
Μήκος: 4400 mm
Πλάτος: 2800 mm
Μέγιστο ύψος 
πτώσης:

600 mm

Ύψος: 830 mm 
Μήκος: 2400 mm
Πλάτος: 800 mm



                                                                                                                                                                    
Το σύστημα θα απαρτίζεται από ξύλινο φορέα που θα στηρίζεται σε δύο ελατήρια που να επιτρέπουν
την ταλάντωση. Κάθετα στον φορέα, θα συνδέονται δύο ξύλινες παράλληλες δοκοί 2060 x 120 x 45
mm με μεταξύ τους διάκενο 20 mm περίπου. Διαμήκως και ανάμεσα στις δοκούς, θα προσαρτώνται
δύο όμοιες μορφές ζώων (δελφίνια, πεταλούδες κλπ), με φορά προς τον φορέα. Κάθε μορφή θα φέρει
κάθισμα καθώς και χειρολαβές και αναβολείς εκατέρωθεν της μορφής.
Ο φορέας  θα  κατασκευάζεται  από  HPL 800  x  390  x  18  mm.  Οι  μορφές  και  τα  καθίσματα  θα
κατασκευάζονται από HPL πάχους 18 mm. 
Η βάση θα αποτελείται από ελατήρια ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm.
Κάθε  ελατήριο  θα  φέρει  δύο  μεταλλικά  καπάκια  σύσφιξης  (άνω  και  κάτω  καπάκι)  και  πλάκα
αγκύρωσης. Οι πλάκες αγκύρωσης θα τοποθετούνται στο έδαφος, μέσα σε τσιμεντοκονίαμα ικανού
βάθους, το οποίο θα αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο
φορέας  θα  συνδέεται  πάνω στα  ελατήρια  τα  οποία  με  τη  σειρά  τους,  θα  βιδώνονται  πάνω στις
αντίστοιχες πλάκες αγκύρωσης.
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά EN 1176.

4.4.8 ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑΞΥΛΙΝΗ  

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ                         
Ύψος: 700  mm 
Μήκος: 2440 mm
Πλάτος:330  mm

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΧΏΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ  
Μήκος: 5440  mm
Πλάτος: 3330  mm
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1000  mm

Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύνθετη βάση.  Ο
κύριος άξονας θα κατασκευάζεται από δοκό διατομής 95 x 95 mm και μήκους 2400 mm περίπου. Στα 
άκρα του, στο κάτω μέρος, θα φέρει κομμάτια ελαστικού, που θα χρησιμεύουν στην απορρόφηση των 
κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. Η σύνθετη βάση θα κατασκευάζεται από δύο κολωνάκια 
διατομής 95 x 95 mm και ύψους 400 mm περίπου, τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με δύο ειδικά 
μεταλλικά τεμάχια, σε απόσταση μεταξύ τους 150 mm. Ο κύριος άξονας της τραμπάλας θα φέρει στα 
δύο άκρα του ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20 mm και χειρολαβή από σωλήνα Φ21 
mm πάχους 2 mm περίπου.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών, για χρήση 2 ατόμων.
Προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176.

4.4.9 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ (HPL)   

ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ  

Ύψος: 3170mm
Μήκος: 12000mm
Πλάτος: 10000mm

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΧΏΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ  

Αποτελείται από μία κεντρική τετραγωνική εξέδρα, τρεις τσουλήθρες (δύο παίδων 2500mm, και μία
νηπίων 1000mm περίπου), δύο πύργους με τριγωνικά πατάρια, επτά πύργους με τετράγωνα πατάρια,

Μήκος: 15550mm
Πλάτος: 13300mm
Κρίσιμο Ύψος 
Πτώσης:

1250mm



                                                                                                                                                                    
δύο  ευθείες  ράμπες  ανόδου  με  χούφτες,  μία  αναρρίχηση  με  βαθμίδες,  έναν  μεταλλικό  στύλο
αναρρίχησης τύπου πυροσβέστη, μία ράμπα ανόδου νηπίων, ένα τούνελ, μία οριζόντιο κλίμακα, μία
γέφυρα σχοινιού, μία κεκλιμένη γέφυρα σχοινιού, μία γέφυρα με αλυσίδες, δέκα σκέπαστρα πανέλα
τύπου ‘παλέτας ζωγραφικής’, δεκαέξι φράγματα. 
Το  παιχνίδι  απαρτίζεται  από  κεντρική  τετραγωνική  εξέδρα  γενικών διαστάσεων  2000  x  2000mm
περίπου και σε ύψος 1250 mm από την επιφάνεια του εδάφους περίπου. Από τις τέσσερις πλευρές τις
εξέδρας ξεκινούν ‘μονοπάτια’ τα οποία και οδηγούν σε αυτόνομες δραστηριότητες. Στην μία από τις
τέσσερις απολήξεις υπάρχει αυτόνομος χώρος για νήπια που περιέχει: Μία ράμπα ανόδου που οδηγεί
σε πύργο εξωτερικών διαστάσεων 1000 x 1000mm και σε ύψος 650mm από το έδαφος περίπου. Στην
απέναντι πλευρά του πύργου προσαρμόζεται τούνελ μήκους 1000mm που οδηγεί σε δεύτερο πύργο
με  τα  ίδια  χαρακτηριστικά.  Στον  πύργο  προσαρμόζεται  και  δεύτερο  πατάρι  (τριγωνικό)  όπου  και
εφαρμόζεται τσουλήθρα νηπίων. Ο χώρος νηπίων παρόλο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του
όλου συνθέτου δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο υπόλοιπο σύνθετο με την βοήθεια φράγματος. Με
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται  η παράλληλη δραστηριότητα νηπίων και παίδων χωρίς να υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού.
Όλες οι δραστηριότητες έχουν παράλληλα και σημεία εισόδου στο σύνθετο. Αναλυτικά οι διαδρομές με
τις δραστηριότητες που καταλήγουν στην κεντρική τετραγωνική εξέδρα είναι οι εξής:
Α) Μία αναρρίχηση με βαθμίδες που οδηγεί σε πύργο εξωτερικών διαστάσεων 1000 x 1000mm και σε
ύψος  1250mm  από  το  έδαφος  περίπου.  Στην  απέναντι  πλευρά  του  πύργου  προσαρμόζεται
τσουλήθρα μήκους 2500mm ενώ στην τρίτη πλευρά προσαρμόζεται γέφυρα με αλυσίδες που οδηγεί
στην κεντρική εξέδρα. 
Β) Ένας μεταλλικός στύλος τύπου πυροσβέστη που οδηγεί σε πύργο εξωτερικών διαστάσεων 1000 x
1000mm και σε ύψος 1250mm από το έδαφος περίπου . Εξ’ αριστερών του πύργου υπάρχει μία
γέφυρα σχοινιού  που οδηγεί  στην κεντρική τετραγωνική εξέδρα, και  εκ  δεξιών δεύτερο τριγωνικό
πατάρι στο οποίο προσαρμόζεται τσουλήθρα 2500mm περίπου.
Γ) Δύο ράμπες ανόδου με ‘χούφτες’ που οδηγούν σε πύργο εξωτερικών διαστάσεων 1000 x 1000mm
και σε ύψος 950mm από το έδαφος. Στην άλλη πλευρά του πύργου συνδέεται  οριζόντια κλίμακα
μήκους 2000mm η οποία και καταλήγει σε πατάρι εξωτερικών διαστάσεων 1000 x 1000mm και το
οποίο συνδέεται με την κεντρική εξέδρα.
Δ) Ένα πατάρι εξωτερικών διαστάσεων 1000 x 1000mm και σε ύψος 950mm από το έδαφος περίπου.
Η πρόσβαση  στο  πατάρι  επιτυγχάνεται  με  σωλήνες  Φ32mm  που  τοποθετούνται  ανάμεσα  στους
στύλους του παταριού και λειτουργούν ως βαθμίδες. Ο πύργος συνδέεται με την κεντρική τετραγωνική
εξέδρα με κεκλιμένη γέφυρα σχοινιού εξισώνοντας και την υψομετρική διαφορά (950-1250mm). Στον
προαναφερθέντα  χώρο  είναι  προσαρμοσμένος  και  ο  χώρος  νηπίων  χωρίς  να  επιτρέπεται  η
πρόσβαση.
Στις ελεύθερες πλευρές των πύργων καθώς και της κεντρικής εξέδρας υπάρχουν φράγματα (κάγκελα)
που προστατεύουν από πτώση καθώς και το πέρασμα του παιδιού από κάτω.
Σε έναν στύλο από κάθε τετραγωνικό πατάρι, καθώς και στους τέσσερις περιμετρικούς στύλους της
κεντρικής  τετραγωνικής  εξέδρας  τοποθετείτε  διακοσμητικό  σκέπαστρο  πανέλο  τύπου  ‘παλέτας
ζωγραφικής’.
Το  κάθε  τετράγωνο  πατάρι  (ύψους  1250  mm  περίπου),  έχει  διαστάσεις  1900x1900mm,  και
κατασκευάζεται από τραβέρσες 1900x120x58mm πάνω στις οποίες στηρίζονται σανίδες 95x45mm
περίπου.  Στηρίζεται  σε σύστημα οκτώ υποστυλωμάτων διατομής 96x96 mm και ύψους 3000mm
περίπου.  Στις  εκάστοτε  ελεύθερες  πλευρές  του  παταριού  προσαρμόζονται  φράγματα  προστασίας
πτώσεων. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, στερεώνονται οριζόντιες δοκοί προς ενίσχυση της
ευστάθειας της εξέδρας.
Ο πύργος με τετράγωνο πατάρι αποτελείται από πατάρι, τέσσερα υποστυλώματα 95 x 95mm περίπου
και φράγματα. Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 58mm πάνω στις
οποίες στηρίζονται σανίδες 1000 x 95 x 45mm περίπου. Το πατάρι στηρίζεται στα υποστυλώματα. Στις
ελεύθερες πλευρές των πύργων τοποθετούνται φράγματα.
Το φράγμα προστασίας πτώσεων κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και έχει γενικές διαστάσεις
800x640mm.  Στηρίζεται  στα  υποστυλώματα  με  τέσσερις  ειδικά  διαμορφωμένους  μεταλλικούς
συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια του παταριού περίπου.
Ο πύργος με το τριγωνικό πατάρια αποτελείται από τριγωνικό πατάρι, τρία υποστυλώματα 95 x 95mm
περίπου και φράγματα. Το πατάρι  αποτελείται  από δύο δοκούς διατομής 120 x 58mm πάνω στις



                                                                                                                                                                    
οποίες στηρίζονται σανίδες 95 x 45mm περίπου και είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
σχηματίζει ορθογώνιο τρίγωνο.
Το σύστημα τσουλήθρας, αποτελείται από την σκάφη, τα πλαινά ασφαλείας, τη μπάρα κρατήματος, τις
κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm και περίπου, κατασκευάζεται
από PVC πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές
μέσω των οποίων βιδώνεται  στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας
κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των
πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε
κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την
μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και
τα  πλαϊνά  αναγκάζουν  το  παιδί  να  βρεθεί  σε  καθιστή  θέση  προκειμένου  να  κατέβει  από  την
τσουλήθρα.
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα
Η πλαστική τσουλήθρα είναι μήκους 800mm περίπου, φέρει ενσωματωμένα πλαϊνά ασφαλείας και
κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από πλαστικό. Η τσουλήθρα εφαρμόζει στον πύργο με βίδες και ξεκινά
από πατάρι ύψους 600mm περίπου από το έδαφος.
Η ράμπα αναρρίχησης με χουφτες κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm. Στο φύλλο τοποθετούνται
‘χούφτες’ αναρρίχησης. Το άνω μέρος της προσαρμόζεται σε πύργο. Οι ‘χούφτες’ παρασκευάζονται
από ειδικό μείγμα κόλας και άμμου.
Η ίσια ράμπα ανόδου, αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα διαστάσεων 1200x120x45mm πάνω στα
οποία  τοποθετείται  πλακάζ  θαλάσσης  διαστάσεων  800x1250x21mm  περίπου  και  το  οποίο  φέρει
τέσσερα ξύλα διαστάσεων 700x45x40mm που χρησιμοποιούνται ως πατήματα. Το άνω μέρος της
καταλήγει στον πύργο και στο ύψος του  παταριού που προσαρμόζεται.
Η ράμπα ανόδου φέρει κουπαστές για την ορθή στήριξη του χρήστη αποτελούμενες από τρία ξύλα
διαστάσεων 900x70x45mm εκατέρωθεν, στηριζόμενα σε κάθετες δοκούς 900x70x45mm περίπου.
Η αναρρίχηση με βαθμίδες αποτελείται από στύλο με βαθμίδες. Ο άξονας κατασκευάζεται από ξύλινη
δοκό  διατομής  95  x  95mm  περίπου.  Οι  βαθμίδες  αποτελούνται  από  πλαστικά  χερούλια
κατασκευασμένα  από  πολυαμίδιο  υψηλών  προδιαγραφών  διαμέτρου  Φ30mm.  Η  κατασκευή
πακτώνεται στο έδαφος υπό κλίση.
Ο στύλος τύπου πυροσβέστη με πατήματα, απαρτίζεται από σωλήνα Φ40mm και μήκους 2350mm,
έναν σωλήνα Φ40mm μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την σύνδεση της αναρρίχησης
με τους στύλους του πύργου.
Το τούνελ αποτελείται από πολυεστερικό σωλήνα Φ630mm, μήκους 1500mm στερεωμένο σε πλαϊνά
από  πλακάζ  θαλάσσης,  πάχους  30mm  περίπου.  Η  κατασκευή  συνδέεται  ανάμεσα  στους  δύο
πύργους.
Η οριζόντια κλίμακα (μήκους 2400mm περίπου) αποτελείται από τέσσερα υποστυλώματα 95 x 95mm
ύψους 2100mm και δύο οριζόντια υποστυλώματα 95 x 95 x 2400mm που συνδέονται κάθετα μεταξύ
τους με επτά σωλήνες Φ28mm. Τα δύο κάθετα υποστυλώματα φέρουν επιπλέον από μία μεταλλική
χειρολαβή και τρεις σωλήνες Φ28mm.
Η  γέφυρα  σχοινιού  (ίσια  με  συρματόσχοινα)  αποτελείται  από  διχτυωτή  γέφυρα,  στην  οποία
εφαρμόζεται  δάπεδο  και  ξύλινη  κουπαστή  εκατέρωθεν.  Το  δίχτυ  της  γέφυρας  αποτελείται  από
πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. Το δάπεδο αποτελείται από φύλλο
πλακάζ θαλάσσης 2000 x 600mm περίπου,  πάχους 21mm.  Η ξύλινη κουπαστή αποτελείται  από
δοκούς διατομής 120 x 45mm. Η γέφυρα-δίχτυ συνδέεται ανάμεσα σε δύο πύργους.
Η κεκλιμένη γέφυρα σχοινιού  είναι  ιδίας  κατασκευής  με  την γέφυρα σχοινιού  με  την διαφορά ότι
προσαρμόζει στους εκάστοτε πύργους υπό κλίση εξισώνοντας με τον τρόπο αυτό την υψομετρική
διαφορά μεταξύ των δύο επιπέδων (950 - 1250mm).
Η γέφυρα με αλυσίδες αποτελείται από το ξύλινο δάπεδο της γέφυρας και τις πλευρικές προστασίες
από αλυσίδες. Το δάπεδο αποτελείται από εννέα ξύλινες δοκούς 150 x 45 x 800mm περίπου μέσα
από τις  οποίες  περνάνε  αλυσίδες  που  καταλήγουν  στους  εκάστοτε  πύργους.  Τα  ‘παραπέτα’  της
γέφυρας κατασκευάζονται επίσης από αλυσίδες που δένουν τόσο πάνω στις ξύλινες δοκούς όσο και
στους ξύλινους στύλους των παταριών.
Το σκέπαστρο τύπου παλέτας ζωγραφικής κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και αποτελείται
από  μία  επιφάνεια  γενικών  διαστάσεων  1300x850mm,   σε  σχήμα  παλέτας  ζωγραφικής,  που



                                                                                                                                                                    
υποστηρίζεται  από  κάθετο  τεμάχιο  από  πλακάζ  θαλάσσης,  γενικών  διαστάσεων   660x190mm
περίπου, με το οποίο συνδέεται με το υποστύλωμα.
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά EN 1176.

4.4.10 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ (HPL)  

Θα αποτελείται  από δύο πύργους,  κλίμακα ανόδου και  δύο τσουλήθρες (παιδιών και  νηπίων). Η
κλίμακα ανόδου θα οδηγεί σε πύργο ύψους 950 mm περίπου, ο οποίος θα φέρει δεξιά τσουλήθρα
μήκους  2000  mm  περίπου.  Κατά  τη  διεύθυνση  ανόδου  στο  σύνθετο,  απέναντι  θα  συνδέεται  ο
δεύτερος  πύργος  ύψους  1250  mm  περίπου,  ο  οποίος  θα  φέρει  αριστερά  τσουλήθρα  2500  mm
περίπου και  δεξιά  στο κάτω μέρος των υποστυλωμάτων θα στερεώνονται  τρεις  σωλήνες εν είδη
σκαλοπατιών. Οι δύο πύργοι θα διαχωρίζονται με φράγμα. 
Η κλίμακα ανόδου θα αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  θα
αποτελούνται  από ξύλα 1200 x 145 x 45mm περίπου,  στα οποία  θα συγκρατούνται  με  ειδικούς
ξύλινους συνδέσμους και  ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια  διαστάσεων 710 x 145 x
45mm  περίπου  και  δύο  κάθετες  δοκοί  διαστάσεων  900  x  70  x  45mm  περίπου,  οι  οποίες  θα
συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές θα αποτελούνται από τρία  ξύλα 900 x 70 x 45mm περίπου
εκατέρωθεν. Το άνω μέρος της κλίμακας θα απολήγει  στον πύργο,  στο αναφερόμενο ύψος (h =
950mm περίπου).
Οι δύο πύργοι θα αποτελούνται από δύο πατάρια και έξι υποστυλώματα 95x95mm περίπου, ύψους
2100 mm περίπου (θα έχουν δύο υποστυλώματα κοινά). 
Το  κάθε  πατάρι  θα  έχει  διαστάσεις  1000  x  900mm  περίπου.  Θα  αποτελείται  από  δύο  δοκούς
διαστάσεων 1000 x 120 x 58mm περίπου, πάνω στις οποίες θα στηρίζονται σανίδες 900 x 95 x 45mm
περίπου. Τα πατάρια θα στηρίζονται στα υποστυλώματα. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν τέσσερα
υποστυλώματα διατομής 95x95mm περίπου, τα οποία θα συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. 
Η σύνδεση με τις τραβέρσες θα επιτυγχάνεται με κατάλληλες βίδες, παξιμάδια ασφαλείας, πλαστικές
τάπες,  πλαστικά  καπάκια  κ.λ.π.  Tα  πατάρια  θα  βρίσκονται  σε  ύψος  950  και  1250mm  από  την
επιφάνεια του εδάφους περίπου. Στις ελεύθερες πλευρές των πύργων καθώς και μεταξύ των πύργων
θα τοποθετούνται φράγματα. 
Τα  φράγματα  θα  κατασκευάζονται  από  HPL  πάχους  12mm  και  θα  έχουν  γενικές  διαστάσεις
800x640mm  περίπου.  Θα  στηρίζονται  στα  υποστυλώματα  με  τέσσερις  ειδικά  διαμορφωμένους
μεταλλικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm περίπου από την επιφάνεια του παταριού.
Η  τσουλήθρα  παιδιών  και  η  τσουλήθρα  νηπίων  θα  αποτελούνται  από  την  σκάφη,  τα  πλαϊνά
ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη θα έχει μήκος 2500mm
περίπου για την τσουλήθρα παιδιών και 2000mm περίπου για την τσουλήθρα νηπίων, πλάτος 570mm
περίπου  και  θα  κατασκευάζεται  από  PVC  πάχους  4,5mm  περίπου.  Θα  είναι  διαμήκως
στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και θα φέρει οπές, μέσω των οποίων θα βιδώνεται στις
κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται από HPL πάχους
18mm και τα πλαϊνά εξόδου ασφαλείας της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm
περίπου. 
Στο  κενό  μεταξύ  των  πλαϊνών  ασφαλείας  και  των  υποστυλωμάτων  θα  προσαρμόζονται  δύο
ανοξείδωτοι σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm περίπου από τη
σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα ενώνονται με την μπάρα κρατήματος, κατασκευασμένη από σωλήνα
βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή
θέση προκειμένου να ξεκινήσει της ολίσθηση. 

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ                              
Ύψος: 2150  mm
Μήκος: 4900  mm
Πλάτος: 2600  mm

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΧΏΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ  
Μήκος: 8900  mm
Πλάτος 5600  mm
Κρίσιμο Ύψος Πτώσης: 1250   mm



                                                                                                                                                                    
Για  την  πάκτωση  ή  τη  στήριξη  της  τσουλήθρας  θα  κατασκευάζονται  ειδικά  τεμάχια  που  θα
προσαρμόζονται  στην τσουλήθρα.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1 έτους.
Προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

4  .4.11 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ  

ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ  
Ύψος: 700 mm
Μήκος: 1920 mm
Πλάτος: 710 mm

Θα αποτελείται από δέκα (10) ξύλα μήκους περίπου 1800mm και διατομής 35x50mm  περίπου που
θα εδράζουν πάνω σε τρεις (3) μεταλλικές βάσεις για την άνω συστοιχία και τρεις για την κάτω (σύνολο
έξι), συγκεκριμένου σχεδίου, πάχους περίπου 6mm, οι τέσσερις από τις οποίες βιδώνονται στο πλάι
με τις δύο (2) πλευρικές κύριες βάσεις με τις κατάλληλες βίδες. Τα έξι (6) ξύλα θα χρησιμοποιούνται ως
θέση καθίσματος, ενώ τα τέσσερα θα αποτελούν την πλάτη. Για τη στήριξη των ξυλοτεμαχίων στον
μεταλλικό σκελετό, χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες βίδες και  παξιμάδια ασφαλείας που συγκρατούν
τα ξύλα στις ανώτερες και κατώτερες βάσεις, οι οποίες φέρουν τρύπες κατάλληλης διαμέτρου. Τέλος,
στο σύνολο θα προστίθενται τρεις (3) διαμήκεις τοποθετημένοι σωλήνες διατομής ¾’’ περίπου προς
ενίσχυση της κατασκευής κατά τον οριζόντιο άξονα.   
Οι πλευρικές κύριες βάσεις, ελλειπτικού σχεδίου σε συνδυασμό με την ύπαρξη ευθείων στοιχείων,
βάρους περίπου 7 kg η κάθε μία, θα είναι κατασκευασμένες από χαλυβδοέλασμα ποιότητας τύπου St
37-2, πάχους περίπυ 6 mm ενώ η επεξεργασία τους (κοπή περιγράμματος καθώς και τα εσωτερικά
ανοίγματα των διαφόρων σχεδίων) θα γίνονται  με τεχνολογία κοπής Laser. Οι βάσεις, πάνω στις
οποίες  θα  βρίσκονται  τοποθετημένα  τα  ξυλοτεμάχια  θα  είναι  σχεδιασμένες  έτσι  ώστε  με  την
τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήμα να είναι ανατομικό και η τοποθέτηση των ξύλων να ακολουθεί
τις γραμμές των πλευρικών κύριων βάσεων. 

4  .4.12 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ  

Γενικές διαστάσεις  
Ύψος: 800 mm
Μήκος: 1600 mm
Πλάτος: 1600 mm

Ο τραπεζόπαγκος θα αποτελείται από τραπέζι και εκατέρωθεν ενσωματωμένα παγκάκια χωρίς πλάτη
που θα στερεώνονται σε διπλές δοκούς προσαρμοσμένες στα πόδια του τραπεζιού. 
Η επιφάνεια του τραπεζιού θα συγκροτείται από οκτώ  παράλληλες δοκούς διαστάσεων 1600 x 95 x
45mm περίπου. Τα παγκάκια (ένα σε κάθε μεγάλη πλευρά) θα αποτελούνται από δύο δοκούς ιδίων
διαστάσεων. Το τραπέζι και τα παγκάκια θα εδράζουν στη βάση του τραπεζόπαγκου. Η βάση του
τραπεζόπαγκου,  όπως  και  οι  τραβέρσες  τόσο  του  τραπεζιού  όσο  και  των  καθισμάτων,  θα
κατασκευάζονται από σουηδική ξυλεία διατομής περίπου 95 x 45mm.   
Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού, στα σημεία σύνδεσης με τα οριζόντια τμήματα των καθισμάτων και
στο σημείο συναρμογής με το τραπέζι, θα φέρουν ειδικές εγχάρακτες εσοχές, σε όλο το πλάτος, ώστε
τα δύο οριζόντια ξύλα στήριξης του τραπεζιού και των καθισμάτων να «αγκαλιάζουν» τα πόδια της
κατασκευής.
Η όλη κατασκευή δεν θα παρουσιάζει εμφανή μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης. Όλες οι συναρμογές θα
είναι κρυφές και στην κάτω επιφάνεια.



                                                                                                                                                                    
4  .4.13 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ   

ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ  
Ύψος: 800  mm
Διάμετρος: 450  mm
Χωρητικότητα: 65 lt

Γενική τεχνική περιγραφή  
Ο κάδος απορριμμάτων θα έχει κυλινδρικό σχήμα και θα κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα
υψηλής  ποιότητας  ενώ  θα  είναι  θερμογαλβανισμένος  με  ψευδάργυρο,  επιχρωμιωμένος  και
χρωματισμένος με επίστρωση υπό μορφή πούδρας. Η λαμαρίνα του κυρίως σώματος του κάδου θα
είναι πάχους 2.5 mm και το καπάκι που θα  φέρει στην κορυφή να είναι πάχους 4mm. Το κυρίως σώμα
θα αποτελείται από κυκλικές λωρίδες λαμαρίνας, σε οριζόντια διάταξη και συγκολημμένες στα δύο
άκρα τους, δίνοντας διάτρητη μορφή στον κάδο, ώστε να φαίνεται το εσωτερικό του.
Ο κάδος θα έχει κινούμενη οροφή και ένα μεταλλικό δακτύλιο για την ανάρτηση της σακούλας των
απορριμμάτων.  Η οροφή του κάδου θα ανασηκώνεται με ευκολία παρέχοντας άμεση πρόσβαση στο
εσωτερικό του με αποτέλεσμα την εύκολη αντικατάσταση της σακούλας των απορριμμάτων. Η βάση
στήριξης  συνολικού  μήκους  περίπου  470mm  θα  πακτώνεται  σε  τσιμέντο  ώστε  να αποφευχθεί  η
ανατροπή του κάδου.

4.4.14 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΦΩΤΟ ΜΕ ΣΧΗΜΑ ΤΎΠΟΥ "ΛΟΥΛΟΥΔΙ"  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΎ ΣΏΜΑΤΟΣ  
Ύψος:   4000  mm

Διάμετρος:   680  mm

Θα αποτελείται από: αγκύριο, βάση έδρασης, ιστό, 2 φωτιστικά σώματα και ακροκιβώτιο.   
Θα  έχει  συνολικό  ύψος  4000  mm  περίπου.   Όλα  τα  μεταλλικά  μέρη  του  φωτιστικού  θα  είναι
θερμογαλβανισμένα και ηλεκτροστατικά βαμμένα με πούδρα πολυεστέρα. Θα φέρει δύο φωτιστικά
σώματα σε σχήμα λουλουδιού τα οποία θα δέχονται λαμπτήρα 70W HQI. Τα φωτιστικά σώματα θα
είναι κατασκευασμένα από πολυκαρβονικό και θα είναι άθραυστα .  

Τεχνική περιγραφή επί μέρους στοιχείων  
Το αγκύριο  θα  κατασκευάζεται  από  4  ντίζες  Ø18 mm με  σπείρωμα  M20 mm,  μήκους  680  mm,
σχηματίζοντας  ορθογώνιο  παραλληλεπίπεδο  διαστάσεων 270x270  mm περίπου.  Η πάκτωση στο
έδαφος θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο τρόπο για προστασία από τραυματισμούς.
Η βάση έδρασης θα κατασκευάζεται από λαμαρίνα πάχους 8 mm. διατομής Ø430 mm περίπου. Θα
έχει 4 οπές όπου θα προσαρμόζονται οι αγκυρόβιδες. Στο κέντρο θα έχει οπή διατομής Ø142 mm
περίπου πάνω στην οποία θα συγκολλάται ο ιστός. Η βάση έδρασης θα συνδέεται με το σωλήνα με 4
αντιρρίδες σχήματος ορθογωνίου τριγώνου ύψους 100 mm, βάσης 75 mm και πάχους 8 mm περίπου,
οι οποίες θα καλύπτονται από διακοσμητικό κόλουρο κώνο κατασκευασμένου από λαμαρίνα πάχους
3mm.
Ο ιστός θα κατασκευάζεται  από ραβδωμένο σωλήνα διατομής Ø139,7 mm, μήκους 3000 mm και
πάχους 3 mm περίπου, η οποία θα συγκολλάται περιμετρικά στην βάση έδρασης. 
Η κεφαλή θα κατασκευάζεται από δύο καμπυλωμένες σωλήνες Φ76,1 mm. πάχους 3 mm περίπου οι
οποίες θα είναι  ραβδωμένες και καμπυλωμένες  σχεδόν σε όλο το μήκος τους.Θα συγκρατούνται
μεταξύ τους σε γωνία 180ο  και με ειδική προσαρμογή ώστε να υπάρχει η δυνατότητα περιστροφής και
απόσπασης από τον κύριο ιστό. Στο τελείωμα τους θα είναι τοποθετημένο διακοσμητικό σχήματος
σφαίρας, ενώ θα έχουν υποδοχή  για την προσάρτηση του φωτιστικού σώματος.
Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί για την τροφοδότηση ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των
φωτιστικών σωμάτων, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα  ΕΝ 60598 και ΕΝ 62262. Μέσα στο
ακροκιβώτιο υπάρχουν οι κατάλληλες ασφαλειοθήκες. Οι ασφαλειοθήκες θα είναι εγκατεστημένες στο
πορτάκι του ακροκιβωτίου. Το πορτάκι αυτό θα έχει δύο περαστούς μεντεσέδες στο κάτω μέρος ενώ
στο επάνω μέρος θα φέρει κοχλία με ασφάλεια για να μην φεύγει από την θέση του όταν ξεβιδώνεται.
Η τοποθέτηση του ακροκιβωτίου θα συνοδεύεται από το κατάλληλο καπάκι θυρίδας ιστού, ώστε με



                                                                                                                                                                    
αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μέγιστη στεγανότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των καλωδίων.
Αυτό θα επιτυγχάνεται από ένα ενσωματωμένο ελαστικό παρέμβυσμα υψηλής αντοχής που θα φέρει
το καπάκι του ιστού ώστε να παρέχει τέλεια εφαρμογή ανάμεσα στη θυρίδα και το καπάκι. Tο καπάκι
θα στερεώνεται στον ιστό με βίδες τύπου άλλεν για την ασφάλιση και απασφάλισή του από τον ιστό.
Το  φωτιστικό  σώμα  έχει  εξωτερικές  διαστάσεις  Y400mm,  Ø600mm.  Kατασκευάζεται  από
πολυκαρβονικό  υλικό  χωρίς  φυσαλίδες  και  γραμμές,  διάφανο,  το  οποίο  θα  βάφεται  με  ειδική
επεξεργασία. Το πολυκαρβονικό σαν υλικό δεν υφίσταται παραμορφώσεις από την θερμότητα και τις
υπεριώδεις  ακτίνες  του  ήλιου  και  θεωρείται  άθραυστο.  Θα  υπάρχει  εσωτερικά  ειδική  μεταλλική
κατασκευή στην οποία θα προσαρμόζονται τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα. Ο ανταυγαστήρας θα είναι
και αυτός κατασκευασμένος από πολυκαρβονικό υαλοενισχυμένο, υλικό υψηλής θερμικής αντοχής, με
ειδική υποδοχή για το ντουί της λάμπας και βαμμένος με ανακλαστικό χρώμα 
Το φανάρι θα φέρει  ντουί πορσελάνης, σύστημα έναυσης για λαμπτήρα 70 Watt HQI, ανταυγαστήρα,
cut off. Όλη η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι λυόμενη ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του
φωτιστικού  και  η  αντικατάσταση  των  εξαρτημάτων.  Θα στεγανώνεται  πλήρως  με  ειδικά  ελαστικά
παρεμβύσματα. 
To φωτιστικό σώμα θα παραδίδεται τοποθετημένο με πλήρη καλωδίωση 3x1,5 mm μέχρι τη θυρίδα
σύνδεσης έτοιμο για σύνδεση με το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο. Ο κάθε ιστός θα είναι εφοδιασμένος
με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και τον λαμπτήρα.
Η κατασκευή ή και τα μέρη αυτής θα είναι πιστοποιημένα κατά: ΕΝ 60598 και ΕΝ 62262  ή άλλα
ισοδύναμα αυτών.
Προβλέπεται  η σύνδεση του με το δίκτυο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης του και η
παράδοση του σε πλήρη λειτουργία.

ΌΛΕΣ  ΟΙ  ΠΡ  ΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΤΟΜΕΣ  ΠΟΥ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ  ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤ  ΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ±5%.  

4.4.15 ΔΑΠΕΔΟ ΧΥΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ   5  0MM -  6  0ΜΜ  

      Ο τάπητας πάχους 50 χιλ. για  ύψος  πτώσης  1.40μ ή  60 χιλ. για ύψος  πτώσης  1.60μ οφείλει
μετά από  έλεγχο διαπιστευμένου φορέα  πιστοποίησης να  ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3.Θα  προσφέρει  υψηλή ασφάλεια λόγω της
ιδιότητάς του να απορροφά  τους κραδασμούς. Οι πρώτες ύλες του  θα είναι εργαστηριακά ελεγμένες
ως προς  την  περιεκτικότητα  σε  Πολυκυκλικούς  Αρωματικούς  Υδρογονάνθρακες  με  αποτελέσματα
κάτω από τα χαμηλότερα όρια που έχει θέσει η Ε.Ε.  (Κανονισμός REACH). Δεν απαιτεί ιδιαίτερη
συντήρηση. Σε περίπτωση βανδαλισμού μπορεί πολύ εύκολα να επισκευαστεί τοπικά. 

      Περιλαμβάνονται:
• Yπόβαση: 

Σαν υπόβαση μπορεί να κατασκευασθεί:
• Πλάκα σκυροδέματος C12/15 οπλισμένο με πλέγμα B500C πάχους 10cm καλά λειασμένη, με

τις κατάλληλες κλίσεις.
 
   Πριν την εφαρμογή του τάπητα πρέπει  να έχουν τοποθετηθεί  τα όργανα και ο εξοπλισμός του
χώρου, αφού θα έχει ληφθεί υπόψη η τελική στάθμη του συνθετικού τάπητα.

Η διάστρωση γίνεται αφού προετοιμαστεί η επιφάνεια της υπόβασης, ώστε να απομακρυνθούν οι
ακαθαρσίες και η σκόνη. Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί με τον συνθετικό τάπητα πρέπει να είναι
απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους, που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού υλικού.
Αρχικά, στην επιφάνεια της υπόβασης εφαρμόζεται πολυουρεθανικό πράϊμερ ώστε  να επιτευχθεί η
απαιτούμενη πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα 

   Συνθετικός  τάπητας :
Η κατασκευή του συνθετικού τάπητα γίνεται σε δύο στρώσεις:



                                                                                                                                                                    
• Η πρώτη στρώση πάχους 40χιλ. για ύψος πτώσης 1.40μ ή  50χιλ. για ύψος πτώσης 1.60μ,

αποτελείται  από  κόκκους  ελαστικού  (καουτσούκ)  κοκκομετρικής  διαβάθμισης  2–4χιλ.,  που
συνδέονται  μεταξύ  τους  με  ειδική  κόλλα  πολυουρεθάνης  σε  συγκεκριμένες  αναλογίες.  Το
μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του έργου με χρήση οδηγών (ράγες).
Η συμπίεση της στρώσης αυτής γίνεται με ειδικό θερμαινόμενο κύλινδρο.

• Πάνω στην  πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη
στρώση  πάχους  10χιλ.  Η  στρώση  αυτή  αποτελείται  από  κόκκους  ελαστικού  EPDM
(καουτσούκ)  οποιασδήποτε  απόχρωσης,  κοκκομετρικής  διαβάθμισης  1–3,5χιλ.,  που
συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης σε συγκεκριμένες αναλογίες. Υπάρχει
η δυνατότητα να δημιουργηθούν στην τελική στρώση διάφορα σχέδια, σχήματα, λογότυπα
κλπ., διαφορετικών χρωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζονται πολύχρωμες επιφάνειες.

• Το φινίρισμα  της  τελικής  επιφάνειας  γίνεται  με  ιδιαίτερη προσοχή χειρωνακτικά  με  χρήση
ειδικής σπάτουλας.

•  Η τελική επιλογή της επιθυμητής απόχρωσης θα γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας.

• Συντήρηση: 
Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση. Ο καθαρισμός γίνεται με νερό υπό πίεση ή με φυσητήρα,

για  να απομακρύνονται  τα  ξένα σώματα  (φύλλα,  σκουπίδια  κλπ.).  Σε  περίπτωση  βανδαλισμού  η
αποκατάσταση γίνεται τοπικά με το ίδιο υλικό.  

• Συνεργεία τοποθέτησης:
Δεδομένου ότι  η τοποθέτηση ενός τέτοιου τάπητα είναι εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί

ιδιαίτερη τεχνογνωσία, εξοπλισμό και εμπειρία, απαιτείται να γίνεται από ειδικά συνεργεία.

        Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές
αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177 όσον αφορά το
κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής (HIC). Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό για ύψος πτώσης  1,4μ.- 1.6μ  ανάλογα  με
το  όργανο  και τεχνικό φυλλάδιο του προς ένταξη υλικού. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει
ISO 9001 περί πιστοποίησης ποιότητας στην τοποθέτηση δαπέδων του ιδίου ή του υπεργολάβου-
συνεργείου εφαρμογής με το οποίο θα συνεργαστεί.

Για τον χυτό ελαστοσυνθετικό τάπητα ασφαλείας

• Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης σε ισχύ, ότι το δάπεδο
χυτού  συνθετικού  τάπητα  (δάπεδα  ασφαλείας  /  επιφάνειες  πτώσης) θα  ικανοποιεί  τις
απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3, οι πρώτες
ύλες που θα περιέχονται στον παραπάνω τάπητα, θα είναι εργαστηριακά ελεγμένες ως προς
την  περιεκτικότητα  σε  Πολυκυκλικούς  Αρωματικούς  Υδρογονάνθρακες  με  αποτελέσματα
κάτω από τα χαμηλότερα όρια που έχει θέσει η Ε.Ε. (Κανονισμός REACH και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-
3),  θα  καλύπτουν  το κριτήριο  τραυματισμού  της  κεφαλής  (HIC),  από  εγκεκριμένο  και
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό,

• Πιστοποιητικό  από  διαπιστευμένο  φορέα  ελέγχου  και  πιστοποίησης, ISO  9001  περί
πιστοποίησης ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, σε ισχύ του ιδίου ή
του υπεργολάβου-συνεργείου εφαρμογής &

• γραπτή Εγγύηση τουλάχιστον τεσσάρων (04) ετών για τα υλικά και την τοποθέτηση του, είτε
του ιδίου είτε του συνεργείου εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει την τοποθέτηση.

Μετά την περαίωση των εργασιών για την τοποθέτηση του χυτού ελαστοσυνθετικού
τάπητα  ασφαλείας,  ο  ανάδοχος  με  δικά  του  έξοδα  θα  εκδώσει  και  θα  προσκομίσει  στην
Υπηρεσία μας:

•έκθεση ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών, ότι ο
τοποθετημένος  χυτός  ελαστοσυνθετικός  τάπητας  ασφαλείας  ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις
ασφαλείας των Προτύπων και της νομοθεσίας. 



                                                                                                                                                                    
 

Η πιστοποίηση των παραπάνω εργασιών από την Υπηρεσία μας θα γίνει υποχρεωτικά
και μόνο μετά την προσκόμιση της παραπάνω θετικής έκθεσης ελέγχου.

          Ο προμηθευτής με δική του μέριμνα και δαπάνες  θα πρέπει να κάνει όλες τις 
απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας των 
παιδικών χαρών.

  /05/2018
Η  ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ  ΜΑΡΑΓΚΟΥ
Αρχιτέκτων μηχανικός

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ       
ΤΜΗΜ.  ΜΕΛΕΤΩΝ                                                      Τ.Υ.

ΙΩΑΝΝΑ  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ                          ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΜΟΥΣΙΟΣ
   Πολιτικός  μηχανικός                                     Αρχιτέκτων μηχανικός



                                                                                                                                                                    



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  και  τοποθέτηση  εξοπλισμού  παιδικών  χαρών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμου  Αγίων  Αναργύρων -Καματερού

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ. : 90/2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΡΓΑΝΑ

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ (2/ΘΕΣΙΑ  ΞΥΛΙΝΗ) ΤΕΜ 8,00 1.150,00 9200,00
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ (τύπου "ΦΩΛΙΑ") ΤΕΜ 3,00 2650 7950,00
3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΟΥΝΙΑΣ  ΝΗΠΙΩΝ (2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ) ΤΕΜ 6,00 1300 7800,00
4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΜΥΛΟΥ ΠΑΙΔΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ) ΤΕΜ 2,00 1400 2800,00
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (τύπου "ΖΩΑΚΙ" (HPL) ΤΕΜ 3,00 600 1800,00

6 ΤΕΜ 3,00 750 2250,00

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (τύπου "ΖΩΑΚΙΑ" (HPL) ΤΕΜ 2,00 1400 2800,00

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ  (ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ) ΤΕΜ 8,00 600 4800,00

9 ΤΕΜ 1,00 33000 33000,00
10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΥΝΘΕΤΟΥ  (ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ (HPL) ΤΕΜ 1,00 9000 9000,00

11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΦΩΤΟ ΜΕ ΣΧΗΜΑ τύπου"ΛΟΥΛΟΥΔΙ") ΤΕΜ 6,00 1950 11700,00
12 ΧΥΤΟ   ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ-Μ2 M2 948,00 103 97644,00
13 ΧΥΤΟ   ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 60ΜΜ-Μ2 M2 113,00 110 12430,00

άθροισμα ομάδας Α 203174,00

Φ.Π.Α. 24% 48.761,76

προϋπολογισμός ομάδας Α 251.935,76

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) ΤΕΜ 25,00 650 16250,00

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (τύπου "ΛΟΥΛΟΥΔΙ" 
2/ΘΕΣΙΟ (HPL)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ  (ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ 
(HPL)



15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ  ΞΥΛΙΝΟΣ) ΤΕΜ 2,00 500 1000,00

16 ΤΕΜ 8,00 550 4400,00

17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Κατ' αποκοπή 1 982,45 982,45

άθροισμα ομάδας Β 22.632,45

Φ.Π.Α. 24% 5.431,79

προϋπολογισμός ομάδας Β 28.064,24

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΡΓΑΝΑ άθροισμα ομάδας Α 203.174,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ άθροισμα ομάδας Β 22.632,45

άθροισμα ομάδας Α+Β 225.806,45
Φ.Π.Α. 24% 54.193,55

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 280000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                            Η Προϊσταμένη                                                     /05/2018
ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.                                                      του Τμήματος Μελετών                                             η συντάκτρια

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ                                                          ΙΩΑΝΝΑ  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ                              ΓΕΩΡΓΙΑ  ΜΑΡΑΓΚΟΥ

αρχιτέκτονας μηχανικός                                                           πολιτικός  μηχανικός                                     αρχιτέκτονας μηχανικός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  (ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΙΤΗ 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

‹‹Προμήθεια  και  τοποθέτηση 
εξοπλισμού   παιδικών  χαρών 
Δήμου  Αγίων  Αναργύρων – 
Καματερού   ››

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  90/2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Γενική – Ειδική)

ΑΡΘΡΟ 1o Αντικείμενο συγγραφής
Η παρoύσα συγγραφή υπoχρεώσεωv αφoρά την  προμήθεια   και  τοποθέτηση

εξοπλισμού   παιδικών  χαρών  του  Δήμου.

 AΡΘΡΟ 2o Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

1.Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
2.Το N.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3.Το  N.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/07.06.2010  τεύχος  Α')  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”
4.Τις  σχετικές  σε  ισχύ  εγκυκλίους  που  έχουν  εκδοθεί  κατά  καιρούς  και  αφορούν
προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν4412/16 .

Οι  σχετικές  πιστώσεις  θα  λαμβάνονται  από  τον  προϋπολογισμό,  των
αντίστοιχων  οικονομικών  ετών,  του  Δήμου.  Προϋπολογισθείσα  δαπάνη
280.000,00ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΑΡΘΡΟ 3o Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της μελέτης και η σειρά ισχύος τους είναι:
α. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας 
β. Η τεχνική περιγραφή   
γ. Οι τεχνικές προδιαγραφές.
δ. Ο πρoϋπoλoγισμός.
ε. Η παρούσα συγγραφή Υποχρεώσεων (γενική-ειδική).

ΑΡΘΡΟ 4o Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας
Ο  χρόνος  της  προμήθειας  ορίζεται  σε  δύο   (2)  ημερολογιακούς  μήνες.  Η

προμήθεια πρέπει να παραδίδεται έγκαιρα στο Δήμο. Κακή και διαφορετική με τις
προδιαγραφές ποιότητα δεν θα δικαιολογείται καθώς και η καθυστέρηση του χρόνου
παραδόσεως.

Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου τους,
ακόμη κι  αν δεν έχει  παρέλθει  το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών από την
υπογραφή τους. 

Είναι  δυνατή  η  παράταση  της  σύμβασης,  ύστερα  από  συμφωνία  των
συμβαλλομένων  μερών,   στο  μέτρο  που  δεν  θα  υπάρξει,  κατά  το  χρόνο  της
παράτασης,  υπέρβαση  των  ποσοτήτων  που  καθορίζονται  στη  σύμβαση,  ως  και
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 206 του Ν4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5o Σύνταξη προσφορών
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Η προσφορά αφορά  το σύνολο της μελέτης. Η προσφορά θα δοθεί με τιμές
μονάδας σε έντυπο της Υπηρεσίας, Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή η προσφορά δεν αφορά το σύνολο των ειδών , η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16
(ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016).

Η χαμηλότερη προσφορά θα είναι αυτή που με βάση τις τιμές  μονάδος που θα
δοθούν από τους συμμετέχοντες και τις προϋπολογιζόμενες ποσότητες της μελέτης,
θα δώσει τη χαμηλότερη δαπάνη στο σύνολο.

ΑΡΘΡΟ 6o Εγγύηση Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης
1)Οι προσφέροντες παράσχουν εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας δεν

υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας, εκτός φ.π.α., του προσφερομένου τμήματος
(άρθρο 72 Ν.4412/16).. 

2)Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7o Εκπτωση αναδόχου
Αν o ανάδοχος καθυστερήσει τη συνολική παράδοση της προμήθειας ή μέρους

αυτής  πέραν  του  συμβατικού  χρόνου  από  υπαιτιότητά  του,  του  επιβάλλονται  με
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
αθροιστικά oι παρακάτω κυρώσεις:
α.  Κατάπτωση  ολική  ή  μερική  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της
σύμβασης, κατά περίπτωση εάν υπάρχουν.
β.  Προμήθεια  του  υλικού  σε  βάρος  του  εκπτώτου  προμηθευτή  είτε  από  τους
υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για
απ'ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε με απευθείας αγορά. Κάθε
άμεση  ή  έμμεση  προκαλούμενη  ζημία  τoυ  φoρέα  ή  τo  τυχόv  διαφέρov  πoυ  θα
πρoκύψει, καταλoγίζεται σε βάρoς τoυ έκπτωτoυ πρoμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός
γίνεται  ακόμη  και  στην  περίπτωση  που  δεν  πραγματοποιείται  νέα  προμήθεια  του
υλικού. Στην περίπτωση αυτή, ο υπoλoγισμός τoυ καταλoγιζόμεvoυ πoσoύ γίvεται με
βάση κάθε στoιχείo,  κατά τηv κρίση τoυ δημoτικoύ συμβoυλίoυ και  με βάση τις
αρχές της καλής πίστης και τωv συvαλλακτικώv ηθώv, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ
αρμoδίoυ oργάvoυ.
γ. Η είσπραξη εvτόκως της τυχόv πρoκαταβoλής πoυ χoρηγήθηκε στov έκπτωτo από
τηv σύμβαση πρoμηθευτή, είτε από πoσόv πoυ τυχόv δικαιoύται  vα λάβει, είτε με
κατάθεση πoσoύ από τov ίδιo, είτε με κατάπτωση της εγγύησης πρoκαταβoλής. Ο
υπoλoγισμός τωv τόκωv γίvεται από τηv ημερoμηvία λήψης της πρoκαταβoλής από
τov  πρoμηθευτή  μέχρι  τηv  ημερoμηvία  έκδoσης  της  απόφασης  κήρυξής  τoυ  ως
εκπτώτoυ,  με  τo  ισχύov  κάθε  φoρά  αvώτατo  όριo  επιτoκίoυ  για  τόκo  από
δικαιoπραξία,  από τηv ημερoμηvία  δε  αυτή  και  μέχρι  της  επιστρoφής  της,  με  τo
ισχύov κάθε φoρά επιτόκιo για τόκo υπερημερίας.

ΑΡΘΡΟ 8o Σύμβαση
Ο πρoμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούνται να προσέλθει
στο  χρόνο  που  του  ορίζει  η  έγγραφη  ειδική  πρόσκληση,  για  την  υπογραφή  της
σχετικής σύμβασης.
Εάν  ο  πρoμηθευτής  δεν  προσέλθει  μέσα  στην  τασσόμενη  προθεσμία  για  την
υπογραφή  της  σύμβασης  ή  αν  δεν  προσκομίσει  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,
εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 105 παρ.5 του Ν4412/16
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κυρώσεις,  εκτός  εάν  αυτό  συνέβη  με  ευθύνη  του  Δήμου  ή  συντρέχουν  λόγοι
ανωτέρας βίας.
Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας. 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και με
τα τεύχη που τυχόν την συνοδεύουν.
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα
συμβαλλόμενα  μέρη.  Τίθεται  σε  ισχύ  με  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  που
πρωτοκολλείται αυθημερόν στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου.
Με τηv υπoγραφή της σύμβασης o πρoμηθευτής θα εγγυηθεί ότι  η παραδιδόμεvη
πρoμήθεια θα ανταποκρίνεται πλήρως στoυς όρoυς των τεχvικών προδιαγραφών και
θα είναι απαλλαγμένη δε από κάθε κρυφό και φανερό ελάττωμα. Θα ανταποκρίνεται
δε από κάθε πλευρά στη χρήση και  λειτουργία για την οποία προορίζεται  και  σε
καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά υλικά δεύτερης ποιότητας.

ΑΡΘΡΟ 9o Υποκατάσταση αναδόχου
Τον  πρoμηθευτή  δεv  μπoρεί  vα  υπoκαταστήσει  στη  σύμβαση  ή  για  κάπoιo

μέρoς  αυτής,  άλλo  φυσικό  ή  voμικό  πρόσωπo  χωρίς  έγγραφη  συγκατάθεση  τoυ
Δήμoυ, μετά από απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ.

ΑΡΘΡΟ 10o Υποχρεώσεις αναδόχου
(α)  Ο πρoμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν

από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής
νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,
συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος
Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται
από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  Δημοσίων  συμβάσεων  και  τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16).

(β)  Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
    1.  Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  τους  όρους  και  τις

προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
    2. Για τη δημοσιότητα των έργων του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», με

φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από
την  έναρξη  των  εργασιών  αναρτάται  /  αναρτόνται  σε  σημείο  ευδιάκριτο  και
προσπελάσιμο από το ευρύ κοινό, ενημερωτική / επεξηγηματική πινακίδα / πινακίδες,
εύλογου μεγέθους, στην οποία θα περιλαμβάνεται η ονομασία και το λογότυπο του
φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Εσωτερικών) και του Προγράμματος, ο τίτλος
του έργου, το ποσό χρηματοδότησης κ.λ.π. σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές
που ορίζονται στην ιστοσελίδα του ΥπΕσ.

3.  Κάθε αίτημα χρηματοδότησης,  μεταξύ άλλων θα συνοδεύεται  απαραίτητα
από φωτογραφία της ειδικής πινακίδας για τη δημοσιότητα του Προγράμματος.

(γ) Ο ανάδοχος με δική του μέριμνα και δαπάνες  θα πρέπει να κάνει όλες τις
απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας των
παιδικών χαρών.

ΑΡΘΡΟ 11o Χρόνος Εγγύησης
Ο χρόvoς  της  εγγύησης  τωv  υλικώv,  δηλαδή o  χρόvoς  μετά  τηv  παραλαβή

αυτώv από τηv επιτρoπή,  ορίζεται  στο  διάστημα  των τεσσάρων  χρόνων.  Κάθε
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παρoυσιαζόμεvη μέσα στo χρovικό διάστημα αυτό αvωμαλία πoυ θα oφείλεται στη
κακή πoιότητα αυτoύ πρέπει vα απoκαθίσταται μέσα σε 10 ημέρες από τη σχετική
ειδoπoίηση.

Σε  περίπτωση  πoυ  δεv  αvτικατασταθεί  μέσα  στη  πρoθεσμία  αυτή,  τότε
επιβάλλεται  στov πρoμηθευτή  πoιvική  ρήτρα ίση με  τηv αξία  τoυ υλικoύ και  θα
καθoρίζεται από τηv Yπηρεσία η oπoία θα τo αvτικαθιστά πλέov αμέσως.

AΡΘΡΟ 12o Παρακολούθηση - Παραλαβή
Η  παρακολούθηση  και  παραλαβή  των  συμβατικών  ειδών  θα  γίνει  από  την

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Δήμου, που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16).
Πριv  από  τηv  παραλαβή  γίvεται  έλεγχoς  για  vα  διαπιστωθεί  ότι  τα  υλικά  είvαι
σύμφωvα με τις τεχvικές πρoδιαγραφές. Ο έλεγχoς αυτός μπoρεί  vα ξαvαγίvει έτσι
ώστε  vα  καλύψει  όλες  τις  τμηματικές  παραδόσεις  πάvτα  κατά  τη  κρίση  της
επιτρoπής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον
δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με έναν ή με
όλους τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το υλικό:
α)με  μακροσκοπικό  έλεγχο,  β)με  χημική  ή  μηχανική  εξέταση,  γ)με  πρακτική
δοκιμασία.

Εφόσov  η  επιτρoπή  κρίvει  ότι  η  πρoμήθεια  πoιoτικά  και  πoσoτικά  είvαι
σύμφωvη με τoυς συμβατικoύς όρoυς, τηv παραλαμβάvει και υπoγράφει τo σχετικό
πρωτόκoλλo παραλαβής.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της Σύμβασης και για οποιοδήποτε είδος, η καθ
ύλην αρμόδια Υπηρεσία, αν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να απαιτήσει την εξέταση
οποιασδήποτε  παρτίδας  της  προμήθειας  σε  αναγνωρισμένο  εργαστήριο  με  τη
φροντίδα και τις δαπάνες του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 13o Ολοκλήρωση σύμβασης
Μετά τηv πάρoδo τoυ oριζόμεvoυ χρόvoυ εγγυήσεως της τελευταίας παραλαβής

από  τηv  επιτρoπή,  επιστρέφεται  στov  αvάδoχo  η  κράτηση  τoυ  5%  για  λόγoυς
εγγυήσεως (εγγυητική επιστoλή αν υπάρχει), εκτός αv υπάρχoυv παρατηρήσεις στo
πρωτόκoλλo παραλαβής από τηv επιτρoπή, oπότε η παραλαβή παρατείvεται μέχρι της
oλικής απoκατάστασης τωv ελλείψεωv και ελαττωμάτωv και γεvικά υπoχρεώσεωv
τoυ πρoμηθευτή πoυ παρατηρήθηκαv.

ΑΡΘΡΟ 14o Κρατήσεις – Τρόποι Πληρωμής
Οι  πάσης  φύσεως  φόροι,  δασμοί,  τέλη,  κρατήσεις  και  εισφορές  υπέρ  του

Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα
κατά τις κείμενες διατάξεις την ημέρα της Δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο της
προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Η πληρωμή της αξίας της προσφερόμενης εργασίας θα γίνεται από τον Δήμο σε
ΕΥΡΩ,  τμηματικά,  με  την  έκδοση  των  αντιστοίχων  χρηματικών  ενταλμάτων
πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν4412/16 και
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού
των δήμων και κοινοτήτων" ως προς την έκδοση του τιμολογίου και την υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 15o Διαφορές Συγγραφής - Νόμων - Επίλυση διαφορών
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Όταν η Συγγραφή έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/2016)
«Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία
και  κάθε  διαφορά που θα προκύψει  μεταξύ των Υπηρεσιών και  του Αναδόχου,  η
οποία  θα  αφορά  στην  εκτέλεση,  την  εφαρμογή  η  γενικά  τις  σχέσεις  που
δημιουργούνται  από  αυτή,  θα  λυθεί  από  τα  εδρεύοντα  στο  Νομό   αρμόδια
δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα
συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των
διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Αγ. Ανάργυροι, ..../...../18 Αγ. Ανάργυροι, ..../...../18 Αγ. Ανάργυροι,   /05/18

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

η Προϊσταμένη
του Τμήματος Μελετών

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

η συντάκτρια

ΓΕΩΡΓΙΑ  ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
αρχιτέκτονας μηχανικός
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