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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

    

                        ΑΔΑ : 65ΒΕΩΡΡ-ΥΨ8    

Κρανίδι     04/11/2022 

                        Αρ. Πρωτ. :  8561      

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας 
 

διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016 δηλαδή  για την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου του Δήμου 

Ερμιονίδας» συνολικού ποσού 214.263,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, 
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138 του ν. 
4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 174185 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  04/11/2022 και ώρα 15:00:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  19/11/2022 και ώρα 23:30:00 

 
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής διαγωνισμού.  
 
Τα CPV της προμήθειας είναι τα εξής :   
 37535200-9,  44112200-0,  44114000-2,  34928400-2,  34928200-0,  37410000-5, 34991000-0,  

 03451000-6,  43323000-3,  98342000-2,  79132000-8, 
 34992000-7,  14212400-4,  37461500-2,  43325000-7,  31681410-0.   
 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το 2 (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στη διακήρυξη.  

 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
www.ermionida.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 

                                               

                                                     Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας 

                                                  

 

 

                                                       Ιωάννης Γεωργόπουλος 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ermionida.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ηµ/νία: 0 4 / 1 1 / 2 0 2 2  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αρ. Πρωτ.:  8568 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ” 

 

 

 

 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 172.792,90€   

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 214.263,20€ 

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: T.E.012/09.03.2022 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997609152 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης1  

Ταχυδρομική διεύθυνση Κρανίδι Αργολίδας                                                                        

Πόλη Κρανίδι                                                                           

Ταχυδρομικός Κωδικός 213 00 

Τηλέφωνο 2754361410                                                           

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) m.ermionidas@gmail.com  

Αρμόδιος για πληροφορίες2 Κα ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ermionida.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ερμιονίδας και ανήκει στην στη Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.3 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενική Δημόσια Υπηρεσία σε τοπικό επίπεδο. 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία διακήρυξης του 
διαγωνισμού. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 4  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.5 καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας  www.ermionida.gr  στην διεύθυνση (URL): www.ermionida.gr 

            Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από  την προαναφερθείσα διεύθυνση και στην ταχυδρομική 
δ/νση : ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ, ΚΡΑΝΙΔΙ, Τ.Κ. 21300. 

             Τηλ. Επικοινωνίας:             -  2754361410 (Σχετικά με την διαδικασία του διαγωνισμού)   

                                                            -  2754361431 (Σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές) 

 

 
1  Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
2 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, 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   
3 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. 

4 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
5 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) : ………………………..» 

mailto:m.ermionidas@gmail.com
http://www.ermionida.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ermionida.gr/
http://www.ermionida.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην 
διεύθυνση (URL)   : www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης6 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας και το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022, 
στον άξονα προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και οι 
ίδιοι πόροι του Δήμου Ερμιονίδας.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 35-7135.004 του τακτικού προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Ερμιονίδας 7. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται  σε  80%  του  αρχικού  
προϋπολογισμού  ήτοι  στο  ποσό  των  170.984,00 €, συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% και το ποσοστό 20% ήτοι 
στο ποσό 43.279,20€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% το οποίο θα καλυφθεί  από  ίδιους  πόρους  του  Δήμου,  
στο  πλαίσιο  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-
2022 ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ. 5360/23-07-2021 Β’ Πρόσκλησης (Α.Δ.Α: ΨΥ5846Ψ844-Τ5Ξ) στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2021 στον άξονα 
προτεραιότητας : «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ». 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 8019/14-10-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011428138, 
ΑΔA ΨΧΕ0ΩΡΡ-ΘΜΨ) για την Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό 
έτος 2022 και έλαβε α/α 356 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής 
του φορέα8. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός πολυθεματικού και πολυχρηστικού χώρου για άθληση και 
ψυχαγωγία βορειοανατολικά της Κοινότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στην περιοχή της παλαιάς 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου τώρα υπάρχει ένας ανεκμετάλλευτος κοινόχρηστος χώρος (πάρκο). 

Με την προτεινόμενη παρέμβαση θα βελτιωθεί η υποδομή του κοινόχρηστου χώρου και θα αναβαθμιστεί 
σημαντικά το επίπεδο ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση: 

• πιστοποιημένων οργάνων παιχνιδιού  
•  κατάλληλων χυτών δαπέδων ασφαλείας για τα απαιτούμενα ύψη πτώσης των οργάνων 

 
6 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ  του άρθρου 53 του 

ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21) 
7 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση 

για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
8  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145) «4. Οι διακηρύξεις, οι 

αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν 
απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να 
βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της 
απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, 
συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το 
επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις της παρούσας φέρουν μόνο τον 
αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 
2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται 
από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της 
παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4» 

http://www.promitheus.gov.gr/
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• αστικού εξοπλισμού 
•  οργάνων άθλησης εξωτερικού χώρου 
•  περίφραξης και πόρτας περίφραξης 
•  φωτιστικών σωμάτων 
•  φυτικού υλικού και προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 
•  αρδευτικών υλικών  

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και την επιμέτρηση. 

Η παρούσα κατατάσσεται στους κάτωθι κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων cpv: 

 
cpv 

 
Περιγραφή cpv 

37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 

44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 

44114000-2 Σκυρόδεμα 

34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 

  34928200-0 Περιφράξεις 

  37410000-5 Εξοπλισμός για αθλήματα υπαίθριων χώρων 

  34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 

  03451000-6 Φυτά 

  43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 

  98342000-2 Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας 

  79132000-8 Υπηρεσίες Πιστοποίησης 

  34992000-7 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες 

  14212400-4 Χώμα 

  37461500-2 Τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης 

  43325000-7  Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 

  31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 172.792,90€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 214.263,20€), ΦΠΑ 24%: 41.470,30€. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο Δήμος Ερμιονίδας αποφάσισε να προκηρύξει την παρούσα προμήθεια, για τα είδη που την απαρτίζουν και 
αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες του χώρου παρέμβασης στο σύνολό της, λόγω της ανάγκης άμεσης αναβάθμισής 
του. Σημαντικός παράγοντας για την λήψη της παραπάνω απόφασης είναι η χρονική διάρκεια της σύμβασης, η 
οποία θα δεσμεύσει τον ανάδοχο να έχει παραδώσει και τοποθετήσει όλα τα υπό προμήθεια είδη εντός του 
χρονικού ορίου των έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον Δήμο Ερμιονίδας. Για την ορθή και 
έντεχνη τοποθέτηση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της παράδοσής 
τους, θα πρέπει ο ανάδοχος να κατανείμει σωστά τον συμβατικό χρόνο, τόσο σχεδιάζοντας όσο και εκτελώντας 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις και μελετώντας την υφιστάμενη κατάσταση της χώρας μας, καθώς και άλλες εν 
δυνάμει δυσκολίες που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου. Η μοναδικότητα του 
αναδόχου καθιστά ευκολότερο τον χρονικό του προγραμματισμό και την χρονοδόμηση των αναγκών της 
παρούσας σύμβασης και μειώνει σημαντικά την αναμονή, η οποία θα υπήρχε στην περίπτωση πολλών 
διαφορετικών αναδόχων, εάν τμηματοποιόταν το συμβατικό αντικείμενο. Έτι περαιτέρω, με την απόφαση του 
Δήμου Ερμιονίδας, θα αναμένει την ανάδειξη ενός αναδόχου, ο οποίος θα είναι και κατ’ επέκταση ο πλέον 
αρμόδιος για τον συντονισμό της ομάδας εργασίας του καθώς και ο μόνος υπόλογος προς την Αναθέτουσα Αρχή 
σε περίπτωση κακοτεχνίας, ελαττωμάτων και άλλων, εφόσον το παραδοτέο δεν είναι έντεχνα και άρτια 
τοποθετημένο.  Επίσης, το πλήθος των υπό προμήθεια ειδών, ενθαρρύνει την ανάθεση της σύμβασης σε έναν 
ανάδοχο, ο οποίος πρέπει να εκτελέσει εξ’ ολοκλήρου το συμβατικό αντικείμενο. Τέλος, εάν το συμβατικό 
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αντικείμενο της παρούσας τμηματοποιηθεί, ενδέχεται να μην προκύψουν ταυτόχρονα ανάδοχοι για όλα τα 
επιμέρους τμήματα ή να μην προκύψει ανάδοχος για κάποιο από αυτά. Άμεσο αποτέλεσμα της ανάδειξης 
πολλών αναδόχων και της ενδοχόμενης αδυναμίας επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ τους, θα ήταν η 
καθυστέρηση της παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου. Η πιθανότητα έκβασης της παραπάνω περίπτωσης, 
εγκυμονεί την απώλεια σημαντικού χρόνου και πόρων για τον Δήμο και για τους δημότες του. 

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

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, αποκλειστικά βάσει 9 τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως10: 

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

 το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων., όπως αναδιατυπώθηκε 
με το Ν. 3536/2007. «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μετανεστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42/Α’/23-2-2007). 

 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/Α’/7-6-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

  Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 «σχετικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις.» (ΦΕΚ 43/Ά/22-03-1994) 

 Το Ν. 3548/2007  (ΦΕΚ 68/Α’/20.03.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Το Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και σχετικές εγκύκλιοι, σχετικά με τις κρατικές Προμήθειες (ΦΕΚ 
199/Ά/28-09-1999) 

 Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις.» 

 Την Υ.Α. 28492/2009 (ΦΕΚ 931/18-5-2009) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών 
για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η 
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει  με την Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ- 2029/Β/25-7-
2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β’ 931) απόφασης μας περί οργάνωσης και 
λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ» 

 Το άρθρο 57 του N.4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 
30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση 
των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες 
επιχειρήσεις και ομίλους και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού. 

 
9 Άρθρο 86 ν.4412/2016.  
10 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την κείμενη 

νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως την 
επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 
προσαρμογής των εν λόγω όρων. 

file:///C:/Users/user100/Downloads/του%20Ν.%203463/2006%20-%20ΦΕΚ%20114/Α/8-6-2006%20(Κωδικοποιημένος)https:/www.e-nomothesia.gr ›%20autodioikese-demoi%20›%20n-
file:///C:/Users/user100/Downloads/του%20Ν.%203463/2006%20-%20ΦΕΚ%20114/Α/8-6-2006%20(Κωδικοποιημένος)https:/www.e-nomothesia.gr ›%20autodioikese-demoi%20›%20n-
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/132966/nomos-3852-2010
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/132966/nomos-3852-2010
https://www.e-nomothesia.gr/kat-emporeio/n-2741-1999.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-emporeio/n-2741-1999.html
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 Το άρθρο 1  του N. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων 
και υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Ά 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Ά/26-03-2014) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων. 

 Τον ν.  4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
120/Ά/29-05-2013) 

 Του άρθρου 9, παρ. 4β του Ν. 4205/2013  «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων κατάδικων και κρατουμένων σε 
άδεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 242/Ά/06-11-2013). 

 Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 204/Ά/15-09-2011) 

 Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)» 

 της Υ.Α. Φ.40.4/3/1031/23-04-2012 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» 

 Τα ευρωπαικά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ 1176 για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και ΕΝ1177 
για τα δάπεδα ασφαλείας καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρότυπο που αφορά στο εξοπλισμό π.χ ΕΝ 16630 

 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 υπ' αριθ. T.E.012/09.03.2022 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 Τo με Α/Α Βιβλίου: 356/14-10-2022 πρωτογενές αίτημα, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
22REQ011427927 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.: 8019 από 14-10-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς 
Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΧΕ0ΩΡΡ-ΘΜΨ και ΑΔΑΜ: 22REQ011428138, καθώς και την επ’ αυτής βεβαίωση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, του ποσού που αντιστοιχεί στο τρέχον έτος, με α/α:1. Η δαπάνη που 
θα προκληθεί κατά το τρέχον έτος θα βαρύνει τον Κ.Α.Εξόδων : 35-7135.004 του Προϋπολογισμού Εξόδων 
του έτους αυτού. 

 Την υπ. Αριθ. 63/2022 ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. T.E.012/09.03.2022 μελέτης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 Την υπ. Αριθ. 245/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Κατάρτισης όρων διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ” –  α) έγκριση της μελέτης με αριθ. 12/09-03-2022 β) 
καθορισμός των όρων διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, γ) συγκρότηση επιτροπής για τη 
διενέργεια διαγωνισμού και την αξιολόγηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19η /11/2022 και ώρα  23:30 μ.μ11 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  , 
την 04η /11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. 

 
11 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). Η 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 12 

Η προκήρυξη13 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  174185 και αναρτήθηκαν 
στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο14 15 16, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016 :  

• Στην εφημερίδα «Αργολική Ανάπτυξη», Ναυπλίου 140, 21232 Άργος  

•  Στην εφημερίδα «Αργολίδα», Παπαοικονόμου 21, 21232, Άργος 

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   : 
http://www.ermionida.gr/. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,17  

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. 

 
12 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, 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.   

13 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του 
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 

14 Η 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 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 
379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

15 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες του 
ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 
379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

16  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό 
Υλικό. 

17 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,18  είναι τα ακόλουθα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

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

4. η υπ’ αριθμ. T.E.012/09.03.2022 συνολική Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 
Πύλης (www.promitheus.gov.gr )19. 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από 
αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 
σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.20 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημερολογιακές 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η 

οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

 
18 Ως «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./Α.Φ. με σκοπό να περιγράψει ή να 
προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 
63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, 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 ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες 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 

19 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ 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. 

20 Άρθρο 22 παρ. 1, έκτο εδάφιο ν. 4412/2016 «Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν, άλλα μέσα επικοινωνίας πλην των 
ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341 τους σχετικούς 
λόγους. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται 
απαραίτητη η χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ’ εφαρμογή του πέμπτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου». 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 

είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε 

το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις21: 

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

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

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

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ22.  

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση.23 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 
ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής24 συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

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

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση 
τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 25.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα26. 

 
21 Άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
22  Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη 

διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 
23 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. 

24  Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
25 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
26 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
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2.1.5 Εγγυήσεις27 

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)28, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού29. 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 στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης30.  

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

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

 
27 Άρθρο 72 ν. 4412/2 016  
28 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), 
29 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και 
ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο 
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

30 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ31, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 732 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 συμβάσεων33. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης34 

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

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον35.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής36 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής37 2 % του ενδεικτικού 
προυπολογισμού της παρούσης, ποσού των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι 
λεπτών (3.455,86€)38.  

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

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

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

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/201639. 

 
31 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
32 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 

6 και 7. 
33 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την 

έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως 
αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση 
α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

34   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

35   Άρθρο 19 ν. 4412/2016. 
36 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
37 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016). 
38 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. 
39 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016. 
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3 έως 2.2.8 , γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 
2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη 
προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη 
σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της 
τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί40, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 
του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον 
έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή 
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού41  

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 αμετάκλητη42 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

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

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α 
παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την 
καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, 
νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 
(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

 
40  Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
41 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
42 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, 

η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις  
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ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα 
εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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

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

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 

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

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι 
πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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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 υποβολής 
προσφοράς.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται43 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις44:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201645, περί 
αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 
τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό 
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,46  

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

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

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

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

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

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

 
43 Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, 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, 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

44 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). 
Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων αποκλεισμού που 
έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (πρβλ 
και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

45 Η 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. 

46 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ   
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(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός.47 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  

σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει 

(αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)48. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία49, προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει 
δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι 
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 50. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/201651. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.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.  
48 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] 

49  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην 
υπόθεση C‑387/19 

50 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
51 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  έκδοση 

της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
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Κριτήρια Επιλογής52  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας53  

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 Επιμελητήριο54  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται για κάθε ένα από 
τα μέλη της ένωσης.55  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια56  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

1. Να διαθέτουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2019, 2020 
& 2021) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς  ΦΠΑ.  

2. Να παρέχουν βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ύψους τουλάχιστον ίσο με το 100% του 
προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς  ΦΠΑ,  από αναγνωρισμένη τράπεζα. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα57  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς, απαιτείται58 να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα : 

 
52 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 (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 
4412/2016). Επιπλέον, 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. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV 
παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

53 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
54 Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
55  Αναφέροντας λ.χ. ότι «η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της 

ένωσης».   
56 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν 

την παρούσα παράγραφο 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. 

57 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
58 Όπως υποσημείωση ανωτέρω. 
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Tεχνικές Προδιαγραφές-Κριτήρια Ανάθεσης & Προϋπολογισμός Μελέτης όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το 
Τμήμα Τεχνικών Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας. 

Επιπλέον,  

1. Να έχουν εκτελέσει συμβάσεις  συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. αντίστοιχων 
προμηθειών με το αντικείμενο της παρούσης (είτε ο μεμονωμένος διαγωνιζόμενος ή τουλάχιστον ένα μέλος 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/σύμπραξης), κατά την τελευταία τριετία (3 έτη) (2019-2020-2021), είτε 
εμπίπτουν  στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.  

Η πλήρωση των απαιτήσεων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ 
των μελών της ένωσης ή αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης59  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα 
προβλεπόμενα από στην υπ' αριθ. T.E.012/09.03.2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης, τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους κατασκευαστές : 

Α) Το Σύστημα  Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την εμπορία και τοποθέτηση 
αθλητικών ειδών, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων, οργάνων παιδικής χαράς, φυτικού υλικού, φωτιστικών 
σωμάτων και αρδευτικών ειδών. 

Β) Το Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής την εμπορία και 
τοποθέτηση αθλητικών ειδών, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων, οργάνων παιδικής χαράς, φυτικού υλικού, 
φωτιστικών σωμάτων και αρδευτικών ειδών. 

Γ) Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018 με πεδίο εφαρμογής την 
εμπορία και τοποθέτηση αθλητικών ειδών, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων, οργάνων παιδικής χαράς, φυτικού 
υλικού, φωτιστικών σωμάτων και αρδευτικών ειδών. 

Δ) Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50001:2018 με πεδίο εφαρμογής την εμπορία και τοποθέτηση 
αθλητικών ειδών, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων, οργάνων παιδικής χαράς, φυτικού υλικού, φωτιστικών 
σωμάτων και αρδευτικών ειδών. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.  

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από 
ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι 
τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Επιπροσθέτως οι κατασκευαστές των προς προμήθεια ειδών πρέπει να τηρουν τα διαλαμβανόμενα στην υπ' 
αριθ. T.E.012/09.03.2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα στο τεύχος τεχνικες 
προδιαγραφες – τιμολόγιο μελετης, αναφορικά με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των 
κατασκευαστών. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων60 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα 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 αυτούς61. 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.   

 
59 Άρθρο 82 ν. 4412/2016. 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.  
60 Άρθρο 78 ν. 4412/2016 
61 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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Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες62. Η πώληση των υπό προμήθεια ειδών που 
περιλαμβάνονται στην μελέτη στον προσφέροντα εάν δε τα κατασκευάζει ο ίδιος, δε θεωρείται στήριξη σε άλλο 
φορέα. 
 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 
με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί 
φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο 
φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας63. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο 
πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση64. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας65.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την 

 
62 Άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
63 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 
64 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
65 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
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ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να 

ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή66.  

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 και 
2.2.5 παρ.1  της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ67 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 1.68  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ 
μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.69 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.70 

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

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής71. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,72 την κατάστασή του σε σχέση 

με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης73 και 

ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη 

συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή 

περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του 

 
66 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
67 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.  

68 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η 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 ΕΣΗΔΗΣ 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             

69 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
70 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
71 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
72 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
73 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  

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




Σελίδα 23 
 

άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την 

περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής 

απάντησης74. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και 

β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 

αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο 

ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του75. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα76  

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

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν77. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 
3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ο προσωρινός 
ανάδοχος προσκομίζει αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

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

 
74 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
75  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
76 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 στις παραγράφους 
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   

77 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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

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

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

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

Εφόσον η Α.Α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν καταβληθεί, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση 
οφειλής από την ΑΑΔΕ. 

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

Εφόσον η Α.Α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών δεν 
έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό 
φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.478 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

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

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

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού79. 

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

 
78  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
79  Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 
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Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) 
της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων 
ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού 
αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, 
οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και 
το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι 
υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει 
ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι 
ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, 
που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των 
μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη 
πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων 
ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον 
ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα 
πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν 
είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 
αιτιολογίας αυτής.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της 
έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
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Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 της 
παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει 
εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά 
ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα 
στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

στ) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ΔΕΝ υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
υπό ανάθεση σύμβασης.80 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των 
ως άνω Επιμελητηρίων.  

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

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν81  

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις όπου η 
δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας 
δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο 
εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση 
του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα 
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το 
έτος αυτό. 
 
Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει 
την έκδοση κατά νόμο ισολογισμών τριών ετών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα 
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 
δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 
 

 
80 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 . 

81 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. 
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Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο.82 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, αρκούν τα κατατιθέμενα στο φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς προβλεπόμενα δικαιολογητικά από το τεύχος προδιαγραφών της υπ' αριθ. 
T.E.012/09.03.2022 μελέτης  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (όπως ειδικότερα εξειδικεύονται στο 
περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς). 
 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, αρκούν τα κατατιθέμενα στο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς προβλεπόμενα δικαιολογητικά από το τεύχος προδιαγραφών της υπ' αριθ. T.E.012/09.03.2022 
μελέτης  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (όπως ειδικότερα εξειδικεύονται στο περιεχόμενο της 
τεχνικής προσφοράς). 
 

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

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 
στο ΓΕΜΗ83, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης84, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

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

 
82 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
83    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 
3190/1955 (Α` 91), 

 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 

οικοδομικός συνεταιρισμός), 
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) 

και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην 

ημεδαπή, 
 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική 

μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και 
ιγ`, 

 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
84  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και 

εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία 

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

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

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

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

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 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 καταλόγους85 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

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

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

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

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

Β.9. 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. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο 
(συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  
οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή 
προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, 
ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα 
πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους 

 
85 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του 
ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού 
με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα 
δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, 
δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, 
στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά 
του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και 
υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης86  

Κριτήριο ανάθεσης87 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).88  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην τεχνική μελέτη της παρούσας 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές89  

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής90. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 

 
86 Άρθρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
87 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.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

88  Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής. 
89 Άρθρο 57 του ν. 4412/216. 
90 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ.91 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 
οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης 
που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και 
να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.92 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

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

 
91 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
92 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
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η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 
υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν93.   
 

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

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

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

β) είτε των άρθρων 15 και 2794 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

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

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

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 95 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ96 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 
αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

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

Ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό 
απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη αποτύπωση, αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που 
αυτό περιέχει (ενδεικτικά:  χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε 
μορφότυπο XLS/XLSX, βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)97 

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

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

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199998,  

 
93 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
94   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, 
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). 
Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου 
εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης 
χρονολογίας". 

95 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . 
Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

96 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) 
που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

97 Άρθρο 13 παρ. 1.3.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
98 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
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γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 
φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο99.  

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

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

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

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

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού100 τα ακόλουθα υπό α, β, γ και δ στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

 
99   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
100 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016 
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β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης,  

γ) την υπεύθυνη δήλωση  του διαγωνιζόμενου, στην οποία  θα δηλώνουν ότι  έλαβαν γνώση των όρων  της 
διακήρυξης και της μελέτης καθώς και των διατάξεων  που αναφέρονται σε αυτές και ότι τα αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα,  

δ) την βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας, από αναγνωρισμένη τράπεζα ποσού τουλάχιστον ίσο με το 100% 
του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου μήνα πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

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

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

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

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών 
ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη 
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος IV της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα101 102.  

Συγκεκριμένα κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
προσφερόμενων ειδών με βάση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» της μελέτης του Δήμου. 

2. Για τα άρθρα 1-4 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του εκάστοτε υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2015 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001:2015 για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή ή την εμπορία 
εξοπλισμού παιδικών χαρών. 

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176 ή ισοδύναμο. 

• Προσπέκτους ή τεχνικά σχέδια που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου 
είδους.  

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση του εκάστοτε υπό προμήθεια είδους, είναι η ύπαρξη στην 
εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης αυτών, η οποία θα δηλώνεται από τον διαγωνιζόμενο (εάν δεν 
είναι ο ίδιος) στη προσφορά του, τουλάχιστον δύο ατόμων εξειδικευμένων στην εγκατάσταση εξοπλισμού 
παιδικών χαρών. Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα 
αποδεικνύεται από την σχετική κατάσταση των εργαζομένων της εταιρείας. Θα πρέπει δε να φέρουν και 

 
101 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016 
102 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ονομαστική πιστοποίηση από φορέα πιστοποίησης ότι έχουν εξεταστεί και έχουν πιστοποιηθεί για την 
ανάληψη τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών και θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα έγγραφα καθώς 
και η εταιρία αυτή να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 45001:2018 «Συστήματα διαχείρισης της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναμο. Για την απαίτηση αυτή ο συμμετέχοντας μπορεί να στηριχτεί στην 
ικανότητα τρίτου φορέα προσκομίζοντας  τη σχετική δέσμευση του για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.4412/2016. 

 
3. Για τα άρθρα 5-6 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του παραγωγού του κάθε προσφερόμενου είδους, σύμφωνα με τo πρότυπο ISO 
9001:2015 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001:2015 για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την παραγωγή χυτών δαπέδων 
ασφαλείας. 

• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του κατάλληλου ύψους πτώσης για κάθε προσφερόμενο είδος 
αντίστοιχα το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά 
ΕΝ1176-1 & EN 1177 ή ισοδύναμα, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

• Έκθεση δοκιμής από την οποία να προκύπτει ότι το χυτό δάπεδο συμμορφώνεται με τα όρια του προτύπου 
ΕΝ 71-3 ή ισοδύναμου προτύπου. 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση του εκάστοτε υπό προμήθεια είδους, είναι η ύπαρξη στην 
εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης αυτών, η οποία θα δηλώνεται από τον διαγωνιζόμενο (εάν δεν 
είναι ο ίδιος) στη προσφορά του, τουλάχιστον δύο ατόμων εξειδικευμένων στην εγκατάσταση χυτών 
δαπέδων. Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα 
αποδεικνύεται από την σχετική κατάσταση των εργαζομένων της εταιρείας. Θα πρέπει δε να φέρουν και 
ονομαστική πιστοποίηση από φορέα πιστοποίησης ότι έχουν εξεταστεί και έχουν πιστοποιηθεί για την 
ανάληψη τοποθέτησης χυτών δαπέδων και θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα έγγραφα καθώς και η εταιρία 
αυτή να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 45001:2018 «Συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία» ή ισοδύναμο. Για την απαίτηση αυτή ο συμμετέχοντας μπορεί να στηριχτεί στην ικανότητα τρίτου 
φορέα προσκομίζοντας  τη σχετική δέσμευση του για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.4412/2016. 

 
4. Για τα άρθρα 9-10 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει 

στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2015 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001:2015 για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή αστικού 
εξοπλισμού και επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου και μετάλλου. 

 
5. Για τα άρθρα 9-10 , 13-14 και 18-19 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 
ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του υπό προμήθεια είδους. 

 
6. Για τα άρθρα 11-12 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2015 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001:2015 για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή ενεργειακά 
αυτόνομων αστικών πολυλειτουργικών σταθμών ανάπαυσης. 

 
7. Για τα άρθρα 13-14 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 
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• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2015 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001:2015 για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή αστικού 
εξοπλισμού και επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου. 

 
8. Για τα άρθρα 9-14 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση του εκάστοτε υπό προμήθεια είδους, είναι η ύπαρξη στην 
εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης αυτών, η οποία θα δηλώνεται από τον διαγωνιζόμενο (εάν δεν 
είναι ο ίδιος) στη προσφορά του, τουλάχιστον δύο ατόμων εξειδικευμένων στην εγκατάσταση αστικού 
εξοπλισμού. Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα 
αποδεικνύεται από την σχετική κατάσταση των εργαζομένων της εταιρείας. Θα πρέπει δε να φέρουν και 
ονομαστική πιστοποίηση από φορέα πιστοποίησης ότι έχουν εξεταστεί και έχουν πιστοποιηθεί για την 
ανάληψη τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού και θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα έγγραφα καθώς και η 
εταιρία αυτή να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 45001:2018 «Συστήματα διαχείρισης της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναμο. Για την απαίτηση αυτή ο συμμετέχοντας μπορεί να στηριχτεί στην 
ικανότητα τρίτου φορέα προσκομίζοντας  τη σχετική δέσμευση του για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.4412/2016. 

 
9. Για το άρθρο 15 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2015 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001:2015 για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή εξοπλισμού 
αθλητικών χώρων. 

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 14468-1,2:2015 
ή ισοδύναμου. 

 
10. Για τα άρθρα 18-19 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2015 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001:2015 για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την επεξεργασία και 
μεταποίηση προϊόντων ξύλου. 

 
11. Για τα άρθρα 21-23 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή/παραγωγού του εκάστοτε υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9001:2015 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001:2015 για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή/παραγωγή 
οργάνων γυμναστικής εξωτερικού/υπαίθριου χώρου. 

• Πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και να είναι σύμφωνο με τις 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 16630:2015 ή ισοδύναμο. 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση του εκάστοτε υπό προμήθεια είδους, είναι η ύπαρξη στην 
εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης αυτών, η οποία θα δηλώνεται από τον διαγωνιζόμενο (εάν δεν 
είναι ο ίδιος) στη προσφορά του, τουλάχιστον δύο ατόμων εξειδικευμένων στην εγκατάσταση οργάνων 
γυμναστικής εξωτερικού χώρου. Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης 
και αυτό θα αποδεικνύεται από την σχετική κατάσταση των εργαζομένων της εταιρείας. Θα πρέπει δε να 
φέρουν και ονομαστική πιστοποίηση από φορέα πιστοποίησης ότι έχουν εξεταστεί και έχουν πιστοποιηθεί 
για την ανάληψη τοποθέτησης οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου και θα προσκομίζονται τα 
αντίστοιχα έγγραφα καθώς και η εταιρία αυτή να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 45001:2018 «Συστήματα 
διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναμο. Για την απαίτηση αυτή ο 
συμμετέχοντας μπορεί να στηριχτεί στην ικανότητα τρίτου φορέα προσκομίζοντας  τη σχετική δέσμευση του 
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για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. 

 
12. Για το άρθρο 24 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9001:2015 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001:2015 για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης το σχεδιασμό και κατασκευή 
φωτιστικών σωμάτων. 

• Πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης εν ισχύ της εταιρείας κατασκευής του υπό προμήθεια είδους 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018 ή ισοδύναμου με πεδίο πιστοποίησης το σχεδιασμό και 
κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 

• Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE και για τα παρακάτω πρότυπα ή ισοδύναμα αυτών: 
o EN 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

o EN 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

o EN 55015 / EN 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας) 

o EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

o EN 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα)  

Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες και κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα: 

o Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) ή νεότερη 

o Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility Directive) ή νεότερη 

o Οδηγία 2011/65/ΕU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ή νεότερη 

o Οδηγία 2009/125/ΕC (Eco design, ERP) ή νεότερη 

• Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα 
πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 
(luminaires-street lighting) ή ισοδύναμα αυτών, το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του 
φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. 

• Έκθεση δοκιμής (Test Report) κατά ΕΝ60598 ή ισοδύναμο.  

• Έκθεση δοκιμής (Test Report) από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα 
πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 
(Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών 
φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας), ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας) ή ισοδύναμα. 

• Έκθεση δοκιμής (Test Report) από διαπιστευμένο κατά ISO 17025:2017  φωτομετρικό εργαστήριο, κατά 
LM79-08 (Mετρήσεις ηλεκτρικών και φωτομετρικών μεγεθών) ή ισοδύναμο, για την επιβεβαίωση όλων των 
φωτομετρικών και λοιπών μεγεθών όπως: η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η 
απόδοση (lm/W) του φωτιστικού σώματος, η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ), ο δείκτης 
χρωματικής απόδοσης, η φωτομετρική καμπύλη (πολικό διάγραμμα) του φωτιστικού. 

• Έκθεση δοκιμής (Test Report) του κατασκευαστή των LED, σύμφωνα με τα πρότυπα LM80-08 & TM-21-08 ή 
μεταγενέστερα. 

• Έκθεση δοκιμής ή Δήλωση Συμμόρφωσης με το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση με το πρότυπο 
ΕΝ62471 (photobiological compatibility) ή ισοδύναμο. 

• Έκθεση δοκιμής αντοχής σε διάβρωση σε ομίχλη αλατονέφωσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9227 ή ισοδύναμο. 

• Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος, το οποίο δεν θα 
είναι ιδιοκατασκευή. 





Σελίδα 37 
 

• Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού. 

• Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά 
προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη 
βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών. 

• Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, το κάθε φωτιστικό θα φέρει την 
ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που 
κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως. 

• Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας για το φωτιστικό σώμα για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 

Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις του φωτιστικού σώματος γίνονται δεκτές στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟ: 

• Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του ιστού. 

• Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του ιστού σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την 
«Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμου με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή μεταλλικών πυλώνων. 

 
13. Για το άρθρο 25 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

• Πιστοποιητικό εν ισχύ της εταιρείας παραγωγής του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2015 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο με πεδίο πιστοποίησης την παραγωγή και 
προμήθεια/εμπορία έτοιμου χλοοτάπητα. 

 
14. Για τα άρθρα 26-27 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

• Πιστοποιητικό εν ισχύ του φυτωρίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την «Διαχείριση 
ποιότητας» ή ισοδύναμο από το οποίο θα προέρχεται όλο το φυτικό υλικό που θα εγκατασταθεί με πεδίο 
εφαρμογής την παραγωγή ή εμπορία φυτών.  

• Εγγραφή του φυτωρίου από το όποιο θα προέρχεται όλο το φυτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο 
Φυτοϋγειονομικό Μητρώο. 

• Άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α του φυτωρίου από το όποιο θα προέρχεται όλο το 
φυτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί. 

 
15. Για το άρθρο 28 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

• Έκθεση δοκιμών ή άλλο ισοδύναμο αναφορικά με τον προσδιορισμό της μηχανικής ανάλυσης του υλικού. 

 
16. Για τα άρθρα 29-31, 33-37, 39-40 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

•  Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2015 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμου με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή/παραγωγή 
εξοπλισμού / συστημάτων άρδευσης. 

 
17. Για το άρθρο 32 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

•  Πιστοποιητικό εν ισχύ του εργοστασίου κατασκευής του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 9001:2015 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο αυτού, με πεδίο πιστοποίησης κατασκευή 
βαλβίδων. 
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18. Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 13 «Τεχνικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις προμηθευτή» της 
συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης. 

19. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 παρ. α οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν κατάλογο με  εκτελεσμένες συμβάσεις  συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
αντίστοιχων προμηθειών με το αντικείμενο της παρούσης (είτε ο μεμονωμένος διαγωνιζόμενος ή 
τουλάχιστον ένα μέλος διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/σύμπραξης), κατά την τελευταία τριετία (3 έτη) (2019-
2020-2021), είτε εμπίπτουν  στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της 
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη συμπεριλαμβανομένων και των βεβαιώσεων καλής 
εκτέλεσης.  

20. Πιστοποιητικά εν ισχύ του προσφέροντα, κατά την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού,  σύμφωνα  με 
το πρότυπο  ISO 9001:2015  για την «Διαχείριση ποιότητας» , το πρότυπο  ISO 14001:2015 για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» το πρότυπο ISO 45001:2018  για την  «Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στη 
Εργασία» και το πρότυπο ISO 50001:2018 για την «Διαχείριση της ενέργειας» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο 
εφαρμογής την εμπορία και τοποθέτηση αθλητικών ειδών, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων, οργάνων 
παιδικής χαράς, φυτικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων και αρδευτικών ειδών. 
 

21. Αντίγραφο Δελτίου αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων  προς τον Δήμο Ερμιονίδας, για τα είδη 
όπως ζητούνται επί ποινή αποκλεισμού στην τεχνική μελέτη και στο άρθρο 6.4, τα οποία θα πρέπει να 
κατατεθούν, έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού και 
ώρα 15:00,  καθώς  και  αρ.  Πρωτοκόλλου  κατάθεσης  αυτών  στον φορέα ή αποδεικτικό κατάθεσης 
ταχυδρομείου, σε περίπτωση που αποστάλθηκαν ταχυδρομικά. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν: 

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνουν103. 

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

Η Οικονομική Προσφορά104 συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως 
ορίζεται κατωτέρω:  

Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή δίνει σχετικές οδηγίες στους Οικονομικούς Φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως οικονομική προσφορά), αναφέροντας το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς στο 
σημείο αυτό, και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό. Επίσης αναφέρονται τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλουν οι 
προσφέροντες για την τεκμηρίωση αναλύσεων κόστους που τυχόν περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά, 
καθώς και της τυχόν μεθόδου για την κοστολόγηση του κύκλου ζωής, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. 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.  

Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 105 

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

 
103 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
104 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016 
105 Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών106   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

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

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών107 

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

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 
εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις 
παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 
2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,108  

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

 
106 Άρθρο 97 ν. 4412/2016 
107 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
108 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .  

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

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

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

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

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

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

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών109 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 
ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης110, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 24η /11/2022  και ώρα 10:00 π.μ  

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της111, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 
ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 
τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η 
αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του 
οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο 
προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα 
ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν 
γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα112. 

Ειδικότερα : 

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

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. 

 
109 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
110 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 
111 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη 
των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 
διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  

112 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους113. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών114. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.  

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

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.115   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων116 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 
3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας117. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου118 - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 

 
113 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
114 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση. 
115 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
116 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
117 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
118 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016  
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2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

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

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη 
ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως 
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 
2.4.2.5119.  

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

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

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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

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

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του120.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής 

 
119 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
120 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
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επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

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

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης121  

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

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 
1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, 
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, 
επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας 
αρχής122. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 
απόφασης.123 

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

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης 
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 
του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 
327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής 
κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται 
στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, 
η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για 
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

 
121 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016 
122  Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
123 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του124 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση 
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης125 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη 
η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59126. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η 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 προδικαστικής 

 
124      Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
125      Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
126      Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη 
χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 
παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω της 
λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, 
προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης 
της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 
από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 
το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου127. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής 
προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, 
αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η 
προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι 
καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.128 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.129 

 
127 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι το 

Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 
δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά συνέπεια, με βάση την 
εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης,  το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, 
ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.  

128 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
129 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα 
αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου 
διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη 
ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να 
προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την 
παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως 
άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των 
παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο 
(2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης 
εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή 
υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης 
κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση 
της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.130 Για την 
άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 
4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 
του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

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

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός 
εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι 
οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο 
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 
σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση 
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
130 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

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

Η 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 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της 
αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον 
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο μηνών. 

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

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

Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

ΔΕΝ απαιτείται στην παρούσα 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον 
του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης 
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X




Σελίδα 49 
 

παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 
4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.131. 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

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

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 
άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 
μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους 
απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της 
αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και 
μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης132.  

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας133. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

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

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

 
131 Άρθρο 130 ν.4412/2016 
132      Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
133 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της134 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/135 136 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και 
την παράγραφο 5.2. της παρούσας137, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 
4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του 
προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε 
τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)138. Η σύμβαση 
συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης139  

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

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

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

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

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα 
που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν 
βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα 
βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας 
της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 

 
134  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
135 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση των 

Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών που 
συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή 
αξιολόγησης) 

136 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). 

137      Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
138      Άρθρο 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).   
139 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1.1. Η 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 μετά την εκάστοτε παραλαβή τμήματος της 
προμήθειας και εξόφληση 100% του τμήματος της προμήθειας που παρελήφθη οριστικά. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016140, 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 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

Β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

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 έκπτωτος141 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
(Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

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

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

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

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 
του ν. 4412/2016142 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω 
όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

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

 
140 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
141 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016  
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Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

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

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί 
τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το 
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει 
μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν 
αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 
προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με 
διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον 
υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από 
την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση 
της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων 
Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

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

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο143 
πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

Η 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 εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 
143 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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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 συμβάσεων144   

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

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016145. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η 
τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 
σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 
144 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές 

ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα 
θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 

145 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη εντός σε έξι (6) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί 
τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε 
με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα 
της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο 
παράδοσης146. 

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

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

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

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16147 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
ως άνω νόμου και την παρούσα. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.  

Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
τρόπους: 
α) Με μακροσκοπική εξέταση. 
β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
γ) Με πρακτική δοκιμασία. 
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με 
οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 

 
146      Παρ. 1 και 2 άρθρου 206 
147 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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Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  

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

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.148 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. 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. 

6.3.2. 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. 

 
148 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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6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Ο  προσφέρων  θα  πρέπει  να  καταθέσει  επί  ποινή  αποκλεισμού,  σύμφωνα το άρθρο 214 του ν. 4412/2016, 
δείγμα ενός (1) τεμαχίου  του προσφερόμενου είδους όπως απαιτείται στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα 
με την  υπ’ αριθμ. Τ.Ε.012/09.03.2022 μελέτη, έως τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, αφού αρχικά πρωτοκολληθεί. 

Το κάθε ζητούμενο δείγμα θα είναι τοποθετημένο σε αριθμημένη συσκευασία με την παρούσα αρίθμηση και 
σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α 
Αντίστοιχο Άρθρο 

Μελέτης 
Περιγραφή  

1 

ΑΡΘΡΟ 4 

Δείγμα ακανόνιστης μορφής HDPE (High Density Polyethylene) 
ελάχιστης ενδεικτικής διάστασης 10x2,5cm και πάχους ελάχιστης 
ενδεικτικής διάστασης 1,5cm. 

2 
ΑΡΘΡΟ 6 

Δείγμα χυτού ελαστικού δαπέδου σε ενδεικτική διάσταση 10x20cm 
περίπου. 

3 

ΑΡΘΡΟ 11 Δείγμα του έξυπνου καθιστικού. 

4 

ΑΡΘΡΟ 24 Δείγμα του φωτιστικού σώματος με ιστό. 

5 
ΑΡΘΡΟ 28 

Δείγμα εμπλουτισμένου κηπευτικού χώματος σε σάκο περίπου των 
100gr. 

6 

ΑΡΘΡΟ 29 

Δείγμα α) αυτορυθμιζόμενου σταλακτηφόρου Φ17/30εκ/1.6Λ/Ω με 
χαλκό, ενδεικτικής διάστασης τεμαχίου ενός (1) περίπου μέτρου 
που να φέρει τρείς (3) σταλάκτες και β) μεμονωμένο σταλάκτη 
ξεχωριστά. 

7 
ΑΡΘΡΟ 30 

Δείγμα σωλήνα P.E. Φ32/6ΑΤΜ, ενδεικτικής διάστασης τεμαχίου 1 
μέτρο περίπου. 

8 
ΑΡΘΡΟ 31 

Δείγμα σωλήνα P.E. Φ40/10ΑΤΜ, ενδεικτικής διάστασης τεμαχίου 1 
μέτρο περίπου. 

9 
ΑΡΘΡΟ 33 Δείγμα φρεατίου ορθογώνιου 12'' 

10 
ΑΡΘΡΟ 34 Δείγμα φρεατίου στρογγυλού 6" 

 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, τίθενται υπόψη του αρμόδιου οργάνου και το σχετικό δείγμα της 
παρούσης. 

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 214 του ν.4412/2016. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 214 του ν .4412/2016. 
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6.5 Αναπροσαρμογή τιμής149  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογής της τιμής. 

 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.6.1 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 καταγγείλει 
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.6.2 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 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.6.3 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 συγκεκριμένης 
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 έκπτωτος (ρητή ρήτρα 
υποκατάστασης).150 
 

 

 

Κρανίδι   04/11 /2022 

 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας 

 

Ιωάννης Γεωργόπουλος 

 

 
149 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
150  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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

        

                    
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
       ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

       Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Παπαρσένη 

       Τ.Κ. 213 00 Κρανίδι 
       2754361431 

       Fax: 2754023481 

       e-mail: ant.despoina1976@gmail.com 
       Πληροφορίες : Αντωνιάδου Δέσποινα 

  

 

 
 

”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ” 

 

 
 

 
Τ.Ε.012/09.03.2022 

Προϋπολογισμού : 214.263,20€ 

 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

 
Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτικό  

Πρόγραμμα «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το 
έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου 

    

 

 
 

 
                                                                                    

 
ΤΕΧΝΙΚ Η ΕΚΘ ΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός πολυθεματικού και πολυχρηστικού χώρου για 

άθληση και ψυχαγωγία βορειοανατολικά της  Κοινότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στην περιοχή της 
παλαιάς Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου τώρα υπάρχει ένας  ανεκμετάλλευτος κοινόχρηστος χώρος (πάρκο).  

Με την προτεινόμενη παρέμβαση θα βελτιωθεί η υποδομή του κοινόχρηστου χώρου και θα αναβαθμιστεί 
σημαντικά το επίπεδο ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση: 

• πιστοποιημένων οργάνων παιχνιδιού  

•  κατάλληλων χυτών δαπέδων ασφαλείας για τα απαιτούμενα ύψη πτώσης των οργάνων 

• αστικού εξοπλισμού 

• οργάνων άθλησης εξωτερικού χώρου 

• περίφραξης και πόρτας περίφραξης 

•  φωτιστικών σωμάτων 

•  φυτικού υλικού και προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 

•  αρδευτικών υλικών  

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.   

 
 Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε 172.792,90€ χωρίς το Φ.Π.Α. 24% και σε 214.263,20 με Φ.Π.Α. 24%. 
Η χρηματοδότησης ανέρχεται  στο  ποσό  των  170.984,00€, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 24% και το 

υπολειπόμενο ποσό ήτοι 43.279,20€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% θα καλυφθεί  από  ίδιους  πόρους  
του  Δήμου  στο  πλαίσιο  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022 ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ. 5360/23-07-2021 Β’ Πρόσκλησης (Α.Δ.Α: 

ΨΥ5846Ψ844-Τ5Ξ) στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το 
έτος 2021 στον άξονα προτεραιότητας : «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ». 

 

 

ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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Μετά την παρέμβαση ο κοινόχρηστος χώρος που χρησιμεύει σαν πάρκο θα αναβαθμιστεί συνολικά και θα 

αποτελέσει ιδανικό χώρο για ψυχαγωγία και ασφαλές παιχνίδι. 
Στόχος του Δήμου είναι ο χώρος θα παραδοθεί ολοκληρωμένος με τον εξοπλισμό που περιγράφεται στην παρούσα 

μελέτη πλήρως τοποθετημένο και έτοιμο για χρήση αλλά και η  χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας λειτουργίας 

της  παιδικής χαράς  από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Ν. Αργολίδας.  
 Εφαρμοζόμενη νομοθεσία για τα είδη της παιδικής χαράς και τα δάπεδα ασφαλείας: 

  

• η υπ'αριθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 931/18-05-2009), “Καθορισμός των 
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών 
των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία 
συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια” όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις:  

 
➢ Υ.Α 48165/30-07-2009, (ΦΕΚ Β' 1690/17-082009) “Συμπλήρωση της υπ. αρ. 28492/2009(ΦΕΚ Β’ 

931/18.05.2009) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και 
τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης 
και έλεγχου τους, η διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
»Υπουργικής Απόφασης” 

➢ Υ.Α 27934/11-07-2014 (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014) “Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β’ 931) 
απόφασης μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ” 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  

Πρότυπα ασφάλειας και πιστοποίησης 

• ΕΛΟΤ EN1176 (ή ισοδύναμου) που αφορά  τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών Χαρών(μέρη 1 

έως 7)  

• ΕΛΟΤ ΕΝ1177 (ή ισοδύναμου)  Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων-Απαιτήσεις 
ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής. Προσδιορισμός του κρίσιμου ύψους πτώσης και  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 (ή ισοδύναμου) Προδιαγραφές για τη μετανάστευση ορισμένων στοιχείων  για τα δάπεδα 
ασφαλείας. 
 

Όλα τα όργανα παιχνιδιού και το σύστημα δαπέδου ασφαλείας, που περιγράφονται στη μελέτη, θα είναι 

κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ71, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1177 και κάθε άλλο μεταγενέστερο των παραπάνω πρότυπων που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτά), όπως 

ορίζεται στην με αρ.28492/11-5-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) που προαναφέρθηκε, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Όσο αφορά την παιδική χαρά στην Υπηρεσία θα παραδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά  ΕΝ 71, ΕΝ1176, 
ΕΝ1177 ή  ισοδύναμα αυτών, τα βιβλία συντηρήσεων, το εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης της παιδικής χαράς 

καθώς και η βεβαίωση ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο  ή άλλο 

πιστοποιητικό απαιτείται από τη νομοθεσία, προκειμένου ο Δήμος να πιστοποιήσει τη λειτουργία τους. 
 

Εφαρμοζόμενη νομοθεσία για τα όργανα γυμναστικής: 
Πιστοποιητικό ασφάλειας χρήσης και ποιότητας των οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων από διαπιστευμένο 

φορέα πιστοποίησης, για την συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ16630 

 
Η παρούσα κατατάσσεται στους κάτωθι κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων cpv: 

 

cpv Περιγραφή cpv 
Δαπάνη χωρίις 

Φ.Π.Α. 

37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 16.460,00 € 

44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 16.845,00 € 

44114000-2 Σκυρόδεμα 18.850,00 € 

34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 42.640,00 € 

34928200-0 Περιφράξεις 7.260,00 € 

37410000-5 
Εξοπλισμός για αθλήματα υπαίθριων 

χώρων 13.200,00 € 

34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 24.000,00 € 

03451000-6 Φυτά 5.240,00 € 
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cpv Περιγραφή cpv 
Δαπάνη χωρίις 

Φ.Π.Α. 

43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 6.323,00 € 

98342000-2 
Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου 

εργασίας 
8.414,90 € 

79132000-8 Υπηρεσίες Πιστοποίησης 920,00 € 

34992000-7 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες 595,00 € 

14212400-4 Χώμα 1.800,00 € 

37461500-2 Τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης 2.500,00 € 

43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 6.780,00 € 

31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 965,00 € 

Σύνολο    172.792,90 € 
 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

09-03-2022 

  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

09-03-2022 
Η προϊσταμένη της Τ.Υ. 

 

 
 

 

  

 

Αντωνιάδου Δέσποινα 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 Σουσάνα Καρανικόλα 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
       ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

       Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Παπαρσένη 
       Τ.Κ. 213 00 Κρανίδι 
       2754361431 

       Fax: 2754023481 

       e-mail: ant.despoina1976@gmail.com 
       Πληροφορίες : Αντωνιάδου Δέσποινα 

  

 
 

 
”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ” 

 

 
 

 
Τ.Ε.012/09.03.2022 

Προϋπολογισμού : 214.263,20€ 
 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

 
Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτικό  

Πρόγραμμα «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το 

έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου 

    
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΔΑΠΑΝΗ  

1 
ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 

‘ΦΩΛΙΑ’ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 
ΤΕΜ 1 6.200,00 € 6.200,00 € 

2 

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ - 

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΜΕ ΔΙΧΤΥ 

ΤΕΜ 1 5.800,00 € 5.800,00 € 

3 
ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 
ΤΕΜ 1 3.600,00 € 3.600,00 € 

4 
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 
‘ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ’ 

ΤΕΜ 1 860,00 € 860,00 € 

5 
ΧΥΤO ΕΛΑΣΤΙΚO 

ΔΑΠΕΔO ΠΑΧΟΥΣ 30mm 
Μ2 105 85,00 € 8.925,00 € 

6 
ΧΥΤO ΕΛΑΣΤΙΚO 

ΔΑΠΕΔO ΠΑΧΟΥΣ 45mm 
Μ2 90 88,00 € 7.920,00 € 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΔΑΠΑΝΗ  

7 
ΥΠΟΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
Μ3 195 28,00 € 5.460,00 € 

8 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΑΠΌ 
ΧΤΕΝΙΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Μ3 240 46,00 € 11.040,00 € 

9 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 6 320,00 € 1.920,00 € 

10  ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 11 520,00 € 5.720,00 € 

11 ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 1 13.000,00 € 13.000,00 € 

12 
ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 
ΑΠΛΟ 

ΤΕΜ 1 11.500,00 € 11.500,00 € 

13 ΚΙΟΣΚΙ ΤΕΜ 1 7.000,00 € 7.000,00 € 

14 
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ 
ΑΠΛΟΣ 

ΤΕΜ 3 800,00 € 2.400,00 € 

15 
ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΤΕΜ 1 2.500,00 € 2.500,00 € 

16 ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΚΙ ΤΕΜ 1 2.100,00 € 2.100,00 € 

17 

ΒΡΥΣΗ ΔΙΠΛΗ 

(ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΑΜΕΑ 

ΤΕΜ 1 1.100,00 € 1.100,00 € 

18 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  Μ 105 60,00 € 6.300,00 € 

19 
ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  

ΤΕΜ 2 480,00 € 960,00 € 

20 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ TOIXIO  M3 10 235,00 € 2.350,00 € 

21 ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ ΤΕΜ 2 2.200,00 € 4.400,00 € 

22 

ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ - 
SURF BOARD 

ΤΕΜ 2 2.200,00 € 4.400,00 € 

23 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ 
ΩΜΩΝ 

ΤΕΜ 2 2.200,00 € 4.400,00 € 

24 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

ΤΕΜ 10 2.400,00 € 24.000,00 € 

 ΜΕ ΙΣΤΟ 

25 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

ΜΙΓΜΑΤΟΣ FESTOUCA 

Μ2 585 8,00 € 4.680,00 € 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΔΑΠΑΝΗ  

26 
ΘΑΜΝΟΙ  

ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΕΜ 240 20,00 € 4.800,00 € 

27 
ΔΕΝΔΡΟ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ 
ΚΟΡΜΟΥ 20-25CM 

ΤΕΜ 1 440,00 € 440,00 € 

28 ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ Μ3 72 25,00 € 1.800,00 € 

29 

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟ-ΜΕΝΟΣ 
ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, 
Φ17/30cm/1,6lt/h 

Μ 2200 2,20 € 4.840,00 € 

30 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΕ 
Φ 32/6atm 

Μ 300 1,40 € 420,00 € 

31 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΕ 

Φ 40/10atm 
Μ 100 2,20 € 220,00 € 

32 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 1'' ΤΕΜ 7 25,00 € 175,00 € 

33 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 
12'' 

ΤΕΜ 4 42,00 € 168,00 € 

34 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  
6"  

ΤΕΜ 10 13,00 € 130,00 € 

35 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  

1/2'' 
ΤΕΜ 5 9,00 € 45,00 € 

36 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

1/2'' 
ΤΕΜ 5 9,00 € 45,00 € 

37 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΕΜ 1 220,00 € 220,00 € 

38 ΚΑΛΩΔΙΟ 9Χ1.5ΜΜ Μ 70 8,00 € 560,00 € 

39 
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1" ΑC 
ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜ 5 37,00 € 185,00 € 

40 
ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ 1" - 10 
ΑΤΜ - 120MESH 

ΤΕΜ 1 280,00 € 280,00 € 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΔΑΠΑΝΗ  

41 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ 
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ 6.074,90 € 6.074,90 € 

42 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΠΌ 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 
ΦΟΡΕΑ 

ΤΕΜ 1 220,00 € 220,00 € 

43 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΠΌ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΦΟΡΕΑ 

ΤΕΜ 1 700,00 € 700,00 € 

44 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ  

ΤΕΜ 1 295,00 € 295,00 € 

45 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΤΕΜ 1 300,00 € 300,00 € 

46 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΑΦΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΤΜΧ 2600 0,90 € 2.340,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 172.792,90 € 

  Φ.Π.Α. 24% 41.470,30 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
214.263,20 € 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα 
με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί την σύμβαση, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Οι τυχόν 
αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της δαπάνης της σύμβασης. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

09-03-2022 

  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

09-03-2022 
Η προϊσταμένη της Τ.Υ. 

 

 
 

 

  

 

Αντωνιάδου Δέσποινα 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 Σουσάνα Καρανικόλα 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
 

        

                    
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
       ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

       Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Παπαρσένη 

       Τ.Κ. 213 00 Κρανίδι 
       2754361431 

       Fax: 2754023481 

       e-mail: ant.despoina1976@gmail.com 
       Πληροφορίες : Αντωνιάδου Δέσποινα 

  

 

 
 

”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ” 

 

 
 

 
Τ.Ε.012/09.03.2022 

Προϋπολογισμού : 214.263,20€ 

 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

 
Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτικό  

Πρόγραμμα «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το 
έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου 

 
 

 

 

    

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια οργάνων παιδικής  χαράς, οργάνων γυμναστικής εξωτερικού 
χώρου  και λοιπού αστικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα  πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, ΕΝ 1177, ΕΝ 16630 και 

τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ.28492/2009 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 27934/2014 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25-7-2014) με σκοπό την δημιουργία ενός χώρου αναψυχής.   

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 214.263,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά στοιχεία 
 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 
α) Τεχνική Έκθεση 

β) Τεχνικές Προδιαγραφές-Τιμολόγιο Μελέτης 
γ) Προϋπολογισμός 

δ)  Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΑΡΘΡΟ 3ο: Τιμές προσφορών  
Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει και 

να εγκαταστήσει το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα 
προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, 

δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με 
ό,τι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 

 Οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους 

όρους της σύμβασης. 
Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η εργασία για τη μεταφορά των οργάνων στην τελική τους 

θέση, η κατασκευή των απαραίτητων υποβάσεων έδρασης και η ορθή  εγκατάστασή τους με βάση τις 
ισχύουσες προδιαγραφές, στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Επίσης απορρίπτονται 

προσφορές με ασαφή ή ελλιπή στοιχεία.  
 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Ισχύουσες διατάξεις 

  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις παρακάτω διατάξεις: 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 
▪ Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» ( ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016)  
▪  Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων., όπως 

αναδιατυπώθηκε με το Ν. 3536/2007 . «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.» 

(ΦΕΚ 42/Α’ / 23-2-2007). 

▪  Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

▪ Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 «σχετικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις.» (ΦΕΚ 43/Ά/22-03-1994) 

▪ Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση  δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
▪  Το Ν.2741/1999 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 

υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και σχετικές εγκύκλιοι, σχετικά με τις κρατικές 
Προμήθειες (ΦΕΚ. 199/Ά / 28-09-1999). 

▪ Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις.» 

▪ Την Υ.Α. 28492/2009 (ΦΕΚ 931/18-5-2009) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των 

Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης 
αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ- 

              2029/Β/25-7-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931)     απόφασής μας 
περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ» 

▪ Το άρθρο 57 του Ν.4403/2016 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 
19,20,29,33,35,40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 

τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, 

την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την 

πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
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▪ Το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις συγχωνεύσεις Νομικών 
προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Ά 161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Ά/26-03-2014) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων 

αντιγράφων εγγράφων. 
▪ Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»(ΦΕΚ 

120/Ά/29-05-2013) 
▪ Του άρθρου 9, παρ. 4β του Ν. 4205/2013 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων καταδίκων και 

κρατουμένων σε άδεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 242/Ά/06-11-2013). 

▪ Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007- Πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Ά/15-09-2011). 
▪ Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)» 
▪ Την Υ.Α. Φ.40.4/3/1031/23-04-2012 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» 

▪ Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176 για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 

1177για τα δάπεδα ασφαλείας καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρότυπο που αφορά στον εξοπλισμό 
π.χ. ΕΝ 16630 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση συμμετοχής –καλής εκτέλεσης της προμήθειας 

 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει 

το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς όπως καθορίζεται στην Διακήρυξη. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο του ως άνω άρθρου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 4% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το 

Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 

ολοκλήρωση και της τελευταίας προσωρινής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια 
επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο   συμβαλλομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Ιδιότητες και τεχνικές προδιαγραφές – Συνοδευτικά έγγραφα 
 

Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα 
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα είναι δε γνωστών και αναγνωρισμένων 

κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισμού της  παιδικής  χαράς και τα όργανα γυμναστικής  θα πρέπει να 
πληρούν τις προδιαγραφές και να φέρουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στην 

τεχνική μελέτη. 
Όλα τα είδη θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την 

προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα 
και την ποιότητα κατασκευής που θα διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις προδιαγραφές 

απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Σύμβαση 
 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει σε ορισμένο χρόνο σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση που θα του κοινοποιηθεί, προς υπογραφή 
της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 5ο άρθρο της παρούσας προβλεπόμενη εγγύηση για 

την καλή εκτέλεση αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο: Συμβατική προθεσμία 
 

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου ορίζεται σε έξι (6) μήνες  από την υπογραφή της 

σύμβασης. 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση στα σημεία που θα 

υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και σε πλήρη λειτουργία.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 

 
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, εντός του συμβατικού χρόνου.  
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αποκατάσταση των όποιων 
ανωμαλιών.  

Αν κατά τον έλεγχο του εξοπλισμού από το φορέα πιστοποίησης προκύψουν 

παρατηρήσεις, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες επιδιορθώσεις– τροποποιήσεις 
ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια χρειαστεί για να εκλείψουν οι παρατηρήσεις και να πιστοποιηθεί ο χώρος. 

Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από 

την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.  

 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει με την πλήρη εγκατάσταση των οργάνων και του εξοπλισμού στις τελικές 

τους θέσεις και στα ακριβή σημεία που θα υποδειχθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Ερμιονίδας. 

Όσο αφορά τα όργανα της παιδικής χαράς η παραλαβή θα γίνει μετά την επιθεώρηση και πιστοποίηση της 
παιδικής χαράς από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176. 

  

ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος εγγύησης 
 

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων. Ο 
χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) χρόνια και θα αρχίζει από την παραλαβή του είδους 

πλήρους και έτοιμου για λειτουργία. 

Η εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας για το φωτιστικό σώμα θα είναι  τουλάχιστον πέντε 
(5) έτη. 

Όσο αφορά τα όργανα γυμναστικής απαιτείται εγγύηση λειτουργείας τουλάχιστον 3 ετών.   
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Πληρωμή 

 
Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση των ειδών στο Δήμο και την παραλαβή τους από την αρμόδια 

επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 
Όσο αφορά τα όργανα της  παιδικής χαράς η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έκδοση και χορήγηση 

της βεβαίωσης ελέγχου για αυτήν από πιστοποιημένο φορέα με ευθύνη του αναδόχου και  την έκδοση 
βεβαίωσης καταλληλόλητας  λειτουργίας της  από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Ν. Αργολίδας.   

Η παράδοση των ειδών περιλαμβάνει την πλήρη τοποθέτησή τους,  με υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής υλικών και υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και όσων ενδεχομένως ζητηθούν 
από την Υπηρεσία για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Οικονομικές υποχρεώσεις προμηθευτή 
 

Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες : 
α. εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) και 

β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο: Τεχνικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις προμηθευτή 

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει: 

1. να διαθέτει πιστοποιητικό κατά ΕΝ 1176 (ή ισοδύναμο)-που αφορά τον ασφαλή σχεδιασμό και 
κατασκευή Παιδικών Χαρών(μέρη 1 έως 7) από διαπιστευμένο φορέα  (δεν ισχύει για τον αστικό 
εξοπλισμό) για κάθε όργανο παιδικής χαράς που περιλαμβάνεται στη μελέτη. 

2.  να διαθέτει πιστοποιητικό  κατά ΕΝ 1177 (ή ισοδύναμο)-Δάπεδα παιχνιδότοπων με 
απορροφητικότητα κρούσεων-Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής. Προσδιορισμός του 
κρίσιμου ύψους πτώσης από διαπιστευμένο φορέα τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών 
Χαρών (μέρη 1 έως 7) από διαπιστευμένο φορέα (δεν ισχύει για τον αστικό εξοπλισμό) 

 

3.  να διαθέτει πιστοποιητικό κατά ΕΝ 71:3 (ή ισοδύναμο)- Προδιαγραφές για τη μετανάστευση 
ορισμένων στοιχείων  για τα δάπεδα ασφαλείας από διαπιστευμένο φορέα  

 
4. να διαθέτει πιστοποιητικό κατά ΕΝ 16630 για τα όργανα της γυμναστικής  

5. να διαθέτει  πιστοποιητικά κατά ΕΝ 60598-1 και ΕΝ 60598-2-3 ή ισοδύναμα σχετικά με τα φωτιστικά 

σώματα 

 
Στην περίπτωση που τα παραπάνω πιστοποιητικά (EN) είναι σε γλώσσα πλην της ελληνικής τότε θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
 
 

6. να διαθέτει τις  εγγυήσεις- που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας -της κατασκευάστριας 

εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη, για οποιοδήποτε 
πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί στα προμηθευόμενα είδη.  Στην εγγύηση δεν θα περιλαμβάνονται 

βλάβες και φθορές που προέρχονται αποδεδειγμένα από βανδαλισμούς και δολιοφθορές 

 

7. να υποδεικνύει τον κατασκευαστικό οίκο / χώρα προέλευσης που θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα 

υλικά εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού. Μετά την υποβολή 
της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου ή του κατασκευαστικού οίκου σε άλλο από 

εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, εκτός μόνο περίπτωσης ανωτέρας βίας και κατόπιν έγκρισης 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  

8. Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας  ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του 

αντιπροσώπου ή διανομέα της για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση. Σε κάθε 
περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου ή διανομέα θα πρέπει να συνοδεύεται από 

έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης ή διανομής στο οποίο θα 
αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η επωνυμία του 

φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια. Στην περίπτωση που οι βεβαιώσεις είναι σε γλώσσα 
πλην της ελληνικής τότε θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

9. κατά την τελευταία τριετία (3 έτη) να έχει εκτελέσει συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 
30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. αντίστοιχων  προμηθειών με το αντικείμενο της παρούσης (είτε ο  

μεμονωμένος διαγωνιζόμενος  ή τουλάχιστον  ένα μέλος διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/σύμπραξης).-
Υποβολή καταλόγου  με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή 
ιδιωτικού παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένων και των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών. 

 
10. να δύναται να αποδείξει ότι τα ως άνω είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και της 

ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας 
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11.  να δύναται να αποδείξει ότι ο προμηθευτής  (ή ο ίδιος εφόσον είναι και κατασκευαστής) ,  ότι  
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των υλικών θα παραδώσει στο Δήμο τα βιβλία 

συντηρήσεων και εγχειρίδια περιοδικής συντήρησης αλλά και όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα, 

συμπεριλαμβανομένου του εγχειριδίου εγκατάστασης εκάστου οργάνου, στο οποίο θα απεικονίζονται: 
κατόψεις/σχέδια, πλάγια όψη του οργάνου με τις βάσεις, ανάλυση των βάσεων και του τρόπου 

κατασκευής τους και οι αποστάσεις ασφαλείας(αφορά τα όργανα παιδικής χαράς και τα όργανα 

γυμναστικής )   

 

12. να δύναται να επαληθεύσει την αντιστοιχία των προσφερόμενων ειδών με τα αυτά τα οποία 
απαιτούνται με την 12/2022 μελέτη με  ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται 

λεπτομερής περιγραφή για κάθε προμηθευόμενο είδος, συντεταγμένη με την ίδια σειρά και αρίθμηση 
όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, συνοδευόμενη από prospectus ή καταλόγους του 

προσφερόμενου είδους. Στα παραπάνω έντυπα θα πρέπει να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται 
με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του. 

Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 

13. να καταθέσει για κάθε  εξοπλισμό  λεπτομερή περιγραφή, συνοδευόμενη από προσπέκτους που θα 
επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, τα απαραίτητα σχέδια 

(κατόψεις, όψεις, με ευδιάκριτα αναγραφόμενες τις ακριβείς διαστάσεις των οργάνων, τον χώρο 

ασφαλείας) καθώς και αναλυτικά εγχειρίδια συναρμολόγησης και εγκατάστασης 

 

 

Ο ενδιαφερόμενος  οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία : 

• οι χώροι των παιδικών χαρών στους οποίους θα τοποθετηθούν τα προμηθευόμενα είδη θα 

παραδοθούν με πιστοποιητικό καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 & ΕΝ 

1177, ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση 

του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, τα οποία (πιστοποιητικά) 

θα εκδοθούν με δαπάνες του. 

• δεσμεύεται  να τηρήσει για όλα τα όργανα των παιδικών χαρών τις απαιτήσεις του άρθρου 5, 

παρ. 3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 

2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ. 

• θα δεσμεύεται για την ορθή τοποθέτηση των ανακρουστικών προστατευτικών πλακιδίων, 

ώστε να μη δημιουργείται ανισοσταθμία μεταξύ της τελικής επιφάνειας δαπέδου ασφαλείας και του 

περιβάλλοντα χώρου, προς αποφυγή τραυματισμών 

• ο κατασκευαστής  ή ο αντιπρόσωπος του δεσμεύεται  για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών 

για πέντε (5) έτη για τα όργανα της παιδικής χαράς 

• ο κατασκευαστής  ή ο αντιπρόσωπος του δεσμεύεται   για ύπαρξη και παροχή 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον τρία (3) έτη(αφορά τα όργανα γυμναστικής) 

• να δεσμεύεται ότι θα προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται από την 184/2018 

μελέτη της ΤΥ του Δήμου 

• να δεσμεύεται ότι έχει λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της περιοχής (προσβασιμότητα 

οδικού δικτύου, στενότητα δρόμων κ.λπ.) και ότι διαθέτει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να 

ανταποκριθεί στην παρούσα σύμβαση αλλά και ότι μπορεί να διαθέσει και πρόσθετο εξοπλισμό εφόσον 

απαιτηθεί.  

 

• ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης και αποδέχονται 

• πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

• να δεσμεύεται ότι εάν κατά  τον έλεγχο του εξοπλισμού από την Επιτροπή Ελέγχου  
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Παιδικών Χαρών του Ν. Αργολίδας προκύψουν ουσιώδεις παρατηρήσεις, είναι υποχρεωμένος να προβεί 

στις απαραίτητες επιδιορθώσεις – τροποποιήσεις ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια χρειαστεί για να 

εκλείψουν οι παρατηρήσεις αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει φθορές 

που οφείλονται σε δολιοφθορά. 

• να δεσμεύεται για τη συμμόρφωση ή την απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

• να υποδεικνύει τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών έτοιμων προς λειτουργία 

με υπεύθυνη δήλωση 

 

Επίσης ο διαγωνιζόμενος εφόσον είναι άλλος από τον κατασκευαστή οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 

του κατασκευαστή σύμφωνα με την οποία το κάθε προϊόν συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

παρατίθενται στο τεχνικό και διαφημιστικό του υλικό. 

 
Όσο αφορά τα δείγματα, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει αυτά -επι ποινή αποκλεισμού- έως τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Το αποδεικτικό κατάθεσης των δειγμάτων θα  πρωτοκολληθεί από το  Δήμο Ερμιονίδας και  θα περιέχεται -
επί ποινή αποκλεισμού -στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
Τα δείγματα που απαιτούνται αναφέρονται στις τεχνικές προδιάγραφες της μελέτης. 

Το κάθε ζητούμενο δείγμα θα είναι τοποθετημένο σε αριθμημένη συσκευασία σύμφωνα με την παρούσα 

αρίθμηση και σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. 
Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του 

προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία είναι ο μόνος αρμόδιος 
για την αποδοχή των δειγμάτων. 

Η επιστροφή των δειγμάτων των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η 

προμήθεια γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης με 
μέριμνα και ευθύνη αυτών. Η επιστροφή των δειγμάτων στον συμβασιούχο προμηθευτή θα γίνει μέσα σε 

τριάντα ημέρες από την παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων και την ολοκλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων με ευθύνη και μέριμνα του ίδιου. 

Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού βαρύνει τους 
συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται. 

 

Όλα τα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα θα κατατεθούν -επί ποινή αποκλεισμού- με την τεχνική προσφορά 

του διαγωνιζόμενου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Ποινικές ρήτρες 
 

Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. 
Εάν τα υλικά που θα παραδοθούν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδίδονται 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού , σε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, 

για τα οποία ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης- παράδοσης. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο: Αθέτηση όρων συμφωνίας 
 

Η από μέρους του προσφέροντας αθέτηση των όρων της παρούσης διακήρυξης και 

της υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωση του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το 
δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν συνέπεια:  

α)Την απώλεια υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού 

κατατιθέμενης εγγύησης. 
β)Την υποχρέωση του προμηθευτή να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία την 

οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης. 
 

Άρθρο 16ο :Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και 

εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η 

ανάλογη σύνεση.  

Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που 

οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι δεν είναι 
υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 

εντολοδόχου κ.α.  

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί 
τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος, για να υπερβεί τις 

συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα   προσαρμοζόμενος ανάλογα.  

 

Άρθρο 17ο:Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

  

 

 

 

 
 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
09-03-2022 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
09-03-2022 

Η προϊσταμένη της Τ.Υ. 
 

 

 
 

  

 

Αντωνιάδου Δέσποινα 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 Σουσάνα Καρανικόλα 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 
περιεχόμενο του αρχείου,είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε ως αρχείο PDF, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές 

Αναλυτικά οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών στην υπ’αριθμ. Τ.Ε.012/09.03.2022 μελέτη της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

        
                    

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

       ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

       Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Παπαρσένη 
       Τ.Κ. 213 00 Κρανίδι 
       2754361431 

       Fax: 2754023481 
       e-mail: ant.despoina1976@gmail.com 

       Πληροφορίες : Αντωνιάδου Δέσποινα 
  

 
 

 
”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ” 

 
 

 
 

Τ.Ε.012/09.03.2022 

Προϋπολογισμού : 214.263,20€ 
 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%) 
 

Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτικό  

Πρόγραμμα «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το 

έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου 

    
 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΔΙΑΓΡ ΑΦ ΕΣ –ΤΙΜ ΟΛΟΓΙ Ο Μ ΕΛΕΤ ΗΣ 
 

  ΓΕΝΙΚΑ 

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών που αναφέρονται 
παρακάτω, θα είναι καινούργιας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας και να 

ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. 
Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και 

έτοιμου προς χρήση. 

Όσο αφορά τα όργανα της παιδικής χαράς ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς   προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, όπως ορίζεται και από το 

άρθρο 5, αρ.2 της Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β'931/18-5-2009) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
Υ.Α.27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014)«Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) 
απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ» και προβλέπεται στην αρ. 

6.1.2 §η) του προτύπου  ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. 
 Στην περίπτωση εξοπλισμού, ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων 

προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην αρ.2 του άρθρου 5 της Υ.Α 28492/11-05-2009 
(ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009)«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την 
κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η 
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις ανωτέρω Υ.Α και ισχύει. 

 
Στις τιμές των  προσφορών θα περιλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και 

έτοιμου προς χρήση. 
Αποκλίσεις: 

Τα είδη που πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος,  χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τα χρησιμοποιούμενα 
υλικά, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και στα υλικά κατασκευής επί ποινή αποκλεισμού.  

Δεν επιτρέπεται απόκλιση στο αναφερόμενο μέγιστο ύψος πτώσης και στο χώρο πτώσης. 
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Οι διαστάσεις των παιχνιδιών, των οργάνων γυμναστικής, του έξυπνου καθιστικού  είναι οι προτεινόμενες, με 
περιθώριο απόκλισης ±10% στις συνολικές διαστάσεις καθώς και ±10% στις διαστάσεις των επί μέρους 
στοιχείων(σωλήνες, κοιλοδοκοί κ.τ.λ.), ενώ δεν επιτρέπεται ο χώρος ασφαλείας να υπερβαίνει τα μέγιστα 
οριζόμενα στη μελέτη.  
Όπου αναφέρεται ως υλικό ο χάλυβας εννοείται ότι πρόκειται για χάλυβα St 37.2 κατά DIN 17100 ή 
ισοδύναμο εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 
 
 
Όπου αναφέρεται κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι εννοείται ότι πρόκειται για τύπου V2A 1.4301/AISI 304 
χάλυβα ή ισοδύναμο. 
Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι 
προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

• Όλα τα όργανα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 

1176/1-7 (ή ισοδύναμα) που αφορά  τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή παιδικών χαρών (όπως 

αυτά ισχύουν σήμερα) και να φέρουν  πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου,- επί ποινή 
αποκλεισμού-. 

 

• Τα πλακίδια πρέπει να έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1177(ή ισοδύναμο) “Δάπεδα 
παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων-Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής. 
Προσδιορισμός του κρίσιμου ύψους πτώσης ”(όπως ισχύει σήμερα) και ΕΝ 71-3 (ή ισοδύναμου) 

”Προδιαγραφές για τη μετανάστευση ορισμένων στοιχείων  για τα δάπεδα ασφαλείας” -επί ποινή 
αποκλεισμού-. 

 

• Τα όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου πρέπει να είναι πιστοποιημένα και να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των διεθνών προτύπων για την κατασκευή και ασφάλεια τους και σε κάθε περίπτωση να 

είναι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ποιότητας και Ασφαλείας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο 
βάσει του οποίου κατ΄ελαχιστο θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί είναι το ΕΝ 16630(ή 

ισοδύναμο) “ πιστοποίηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου”  ( (όπως ισχύει σήμερα) -επί 

ποινή αποκλεισμού-. 
 

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού, οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου, αστικού και 
λοιπού εξοπλισμού και εργασιών καθορίζονται ως εξής: 

 
 ΆΡΘΡΟ 1: ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ‘ΦΩΛΙΑ’ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 

 

ΜΗΚΟΣ: 3370 

ΠΛΑΤΟΣ: 2380 

ΥΨΟΣ: 2930 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΧΡΗΣΤΕΣ: 1 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 3-12 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

H ατσάλινη κούνια θα πρέπει να στηρίζεται σε τέσσερις (4) στύλους από γαλβανισμένο χάλυβα και 

επεξεργασμένο σε βαφή πούδρας, διατομής 80x80mm, σε μία (1) ράβδο/δοκό λεπτότερης διατομής 

γαλβανισμένης και επεξεργασμένης με βαφή πούδρας από την οποία θα πρέπει να αναρτώνται αλυσίδες 

από ανοξείδωτο ατσάλι (τύπου 304) και να φέρουν ένα (1) κάθισμα κούνιας τύπου ‘φωλιά’ 

ΜΗΚΟΣ: 2160 

ΠΛΑΤΟΣ: 8400 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ: 1300 
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κατασκευασμένο εσωτερικά από χάλυβα, ο οποίος εξωτερικά να έχει καλυφθεί με τρίχρωμο κάλυμμα 

πολυαμιδικής σύστασης με ατσάλινο πυρήνα. Επίσης, ο πρακτικός τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να 

συνδέονται τα σχοινιά μεταξύ τους, θα πρέπει να βοηθά στην εύκολη και γρήγορη διεξαγωγή εργασιών 

συντήρησης ή αντικατάστασης. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει προστατευτικό από πλευρική σύγκρουση και 

οι αλυσίδες ανάρτησης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ενισχυμένο ατσάλι (τύπου 304). Στο 

πλησιέστερο σημείο του καθίσματος θα πρέπει να υπάρχουν ανοξείδωτοι σύνδεσμοι για την ισχυρότερη 

σύνδεση καθίσματος αλυσίδας. Οι κούνιες δε θα πρέπει να έχουν αιχμηρές γωνίες και τελειώματα που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο κεφάλι, τα δάχτυλα και σε άλλα μέρη του σώματος. Οι στύλοι στο 

τελείωμά τους θα πρέπει να φέρουν πλαστικές τάπες και να είναι συνδεδεμένοι ανά δύο (2) μεταξύ τους 

σε κλίση, δημιουργώντας τα δύο (2) πλαϊνά στηρίγματα της κούνιας σε μορφή ‘Λ’. Ο σκελετός θα πρέπει 

να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ατσάλι και επεξεργασμένο με βαφή πούδρας, το οποίο θα 

πρέπει να τον καθιστά πολύ στιβαρό και ανθεκτικό. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικές βίδες από 

ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες να σφίγγουν πολύ καλά, και να είναι ανθεκτικές στον βανδαλισμό. Ο 

εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης. 

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα ατσάλινα μέρη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα 

και επεξεργασμένο σε βαφή πούδρας, κατάλληλα σχεδιασμένα και μελετημένα για να αντέχουν τις 

δυνάμεις φόρτισης για τις οποίες προορίζονται και να υφίστανται διπλή επίστρωση στην επιφάνεια τους. 

Μετά την παραγωγή τους θα πρέπει να γαλβανίζονται (εσωτερικά και εξωτερικά του μεταλλικού σωλήνα) 

και να επεξεργάζονται με βαφή πούδρας. 

ΒΑΦΗ: Η κούνια θα πρέπει να βάφεται με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. 

ΚΑΘΙΣΜΑ: Κατασκευασμένο από τρίχρωμο κάλυμμα πολυαμιδικής σύστασης με ατσάλινο πυρήνα. Η 

κούνια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176 ή ισοδύναμο. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικές βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες να 

σφίγγουν πολύ καλά, και να είναι ανθεκτικές στον βανδαλισμό. Όλες οι βίδες θα πρέπει να καλύπτονται 

με χρωματιστές πλαστικές τάπες. 

 

Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176 ή 

ισοδύναμο. Το προσφερόμενο είδος, κατά την παράδοσή του από τον ανάδοχο, θα πρέπει να φέρει τον 

αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση 

συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου 

και πιστοποίησης. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυημένη από δοκιμές και η 

πιστοποίησή του να διενεργείται από εγκεκριμένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών.  

Η τοποθέτηση του οργάνου και ο τρόπος θεμελίωσης – κατασκευής των βάσεων και η συναρμολόγηση 

θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει με βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού 

και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Το όργανο θα πρέπει να βιδωθεί πάνω σε βάση 

σκυροδέματος στο επίπεδο -55cm από το έδαφος. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία 

και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και μεταφοράς του.  

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6.200,00 € 
(Ολογράφως): έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ 

Ο   διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει - επί ποινή αποκλεισμού -και όπως απαιτείται στη διακήρυξη 

ένα (1) δείγμα καθίσματος  κούνιας τύπου ‘φωλιά’. 

 

ΆΡΘΡΟ 2: ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ – ΠΥΡΑΜΙΔΑ(ή αντίστοιχου τύπου) ΜΕ 
ΔΙΧΤΥ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                               ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 

ΜΗΚΟΣ: 2600 

ΠΛΑΤΟΣ: 2600 

ΥΨΟΣ: 2500 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 3-14 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η κατασκευή θα πρέπει να αποτελείται από έναν (1) κατακόρυφο στύλο από ατσάλι γαλβανισμένο και 

επεξεργασμένο με βαφή πούδρας, ένα (1) δικτύωμα αναρρίχησης σε μορφή πυραμίδας, τέσσερις (4) 

πασσάλους στήριξης του δικτυώματος στο έδαφος.  

Το όργανο θα πρέπει να στηρίζεται στον κατακόρυφο στύλο από ατσάλι γαλβανισμένο και επεξεργασμένο 

με βαφή πούδρας, πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναρτάται και να ενώνεται και ειδικούς συνδέσμους το 

δικτύωμα αναρρίχησης σε μορφή πυραμίδα. Το δικτύωμα αναρρίχησης θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) 

ενδιάμεσο, οριζόντιο δικτύωμα στο εσωτερικό της πυραμίδας και να στηρίζεται στο έδαφος με τέσσερις 

(4) πασσάλους. 

 

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα ατσάλινα μέρη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, κατάλληλα 

σχεδιασμένα και μελετημένα για να αντέχουν τις δυνάμεις φόρτισης για τις οποίες προορίζονται και να 

υφίστανται διπλή επίστρωση στην επιφάνεια τους. Μετά την παραγωγή τους θα πρέπει να γαλβανίζονται 

και να επεξεργάζονται με βαφή πούδρας. 

ΔΙΚΤΥΩΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ: Τα ατσάλινα σχοινιά των δικτυωμάτων θα πρέπει να είναι πλεγμένα με 

Πολυπροπυλένιο (PP) και στις άκρες τους θα πρέπει να συνδέονται με ανθεκτικά πλαστικά στοιχεία. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικές βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες να 

σφίγγουν πολύ καλά, και να είναι ανθεκτικές στον βανδαλισμό. Όλες οι βίδες και οι σύνδεσμοι θα πρέπει 

να καλύπτονται με χρωματιστές πλαστικές τάπες. 

 

Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176 ή 

ισοδύναμο. Το προσφερόμενο είδος, κατά την παράδοσή του από τον ανάδοχο, θα πρέπει να φέρει τον 

αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση 

συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου 

και πιστοποίησης. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυημένη από δοκιμές και η 

πιστοποίησή του να διενεργείται από εγκεκριμένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών.  

Η τοποθέτηση του οργάνου και ο τρόπος θεμελίωσης – κατασκευής των βάσεων και η συναρμολόγηση 

θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστικού 

οίκου. Το όργανο θα πρέπει να βιδώνεται σε βάση σκυροδέματος στο επίπεδο -80cm από το έδαφος. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η  τοποθέτησή του, με 

οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΜΗΚΟΣ: 5600 

ΠΛΑΤΟΣ: 5600 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ: 990 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5.800,00 € 
(Ολογράφως): πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ένα (1) τμήμα σχοινιού του δικτυώματος.  

 

 
ΆΡΘΡΟ 3: ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ)                                                                 

 

 

 

 

 

 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1200mm 

Αριθμός χρηστών: 4 

Ηλικιακή ομάδα: 1,5+ 

Το όργανο θα πρέπει να αποτελείται από: 

• Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς. 
• Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα. 

• Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες. 
• Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες. 

 
Η οριζόντια δοκός της κούνιας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα 

Φ89mm. Θα πρέπει να στηρίζεται  σε δύο ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα 

Φ76mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις πρέπει να συγκολλούνται οκτώ (8) 
κουζινέτα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Tα κουζινέτα πρέπει να έχουν την 

δυνατότητα να κινούνται μπρος-πίσω, δεξιά & αριστερά. Τα καθίσματα παίδων πρέπει να έχουν 
ενδεικτικές διαστάσεις 440x180x40mm και να είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική 

ενίσχυση από αλουμίνιο. Τα καθίσματα νηπίων πρέπει να έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 440x330x250mm 

και να έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί θα φωλιάζει στη θέση και θα προστατεύεται περιμετρικά.  
Θα πρέπει να αναρτώνται από τα κουζινέτα με την χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 

Η θεμελίωση των οργάνων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει το φυσικό 
περιβάλλον και πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. Οι θεμελιώσεις πρέπει να 

τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ:1176 ή ισοδύναμο συναρτήσει  
του  εδάφους.  Τα  υλικά  θεμελίωσης  συνιστώνται  από  σκυροδέματος  C20/25 και μεταλλική αγκύρωση 

ή απευθείας πάκτωση. Η επαφή των υποστυλωμάτων του οργάνου µε την θεμελίωση πρέπει να γίνεται 

µέσω μεταλλικών κοιλοδοκών ενδεικτικών διαστάσεων 90Χ90Χ3,5 mm και αναλόγως το κάθε όργανο. Η 
πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος σε βάθος πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 cm σύμφωνα με τις 

οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού. Οι προδιαγραφές πρέπει να προσδίδουν αντοχή σε φθορές και 
βανδαλισμούς.  

 

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται για την βαφή πρέπει να είναι μη τοξικά χωρίς  να 
περιέχουν βαρέα μέταλλα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες και είναι σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ-927-2 ή ισοδύναμο. Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι πρέπει να είναι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι για 
προστασία από την διάβρωση. Τα προστατευτικά και οι τάπες (πλαστικά) που χρησιμοποιούνται πρέπει να 

είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών καθώς και όλων των απαραίτητων μηχανημάτων για 

τις εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης του οργάνου, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη 
του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και 

κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 

ΜΗΚΟΣ: 7200 

ΠΛΑΤΟΣ: 6600 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ: 1200 

ΜΗΚΟΣ: 6600 

ΠΛΑΤΟΣ: 1650 

ΥΨΟΣ: 2300 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3.600,00 € 
(Ολογράφως): τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ 

 

ΆΡΘΡΟ 4: ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ‘ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ’ (ή αντίστοιχου τύπου) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ)                                                                 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΧΡΗΣΤΕΣ: 1 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 1-12 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το όργανο αυτό θα πρέπει να αποτελεί ένα (1) παιχνίδι ελατηρίου που να προσφέρει την ασφαλή 

ταλάντωση και να απευθύνεται σε παιδιά 1-12 χρονών. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να αποτελείται από 

ένα (1) σπειροειδές ελατήριο διατομής 20 mm κατασκευασμένο από φωσφορικό σίδηρο και επικαλυμμένο 

με πούδρα, δύο (2) πάνελ από HDPE (High Density Polyethylene) αριστερά και δεξιά σε μορφή 

‘σαλιγκάρι’, ένα (1) κάθισμα ενδιάμεσα από τα πάνελ και δύο (2) ατσάλινες ράβδους, που να λειτουργούν 

ως χειρολαβή και πάτημα για τα πόδια. Ο σκελετός θα πρέπει να είναι γαλβανισμένος και επεξεργασμένος 

με πούδρα, ο οποίος να είναι πολύ ανθεκτικός. Το κάθισμα και τα αντιολισθητικά πάνελ θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα από περιστροφικά φορμαρισμένο θερμοπλαστικό HDPE (High Density Polyethylene), το 

οποίο θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και εύκολο στην συντήρηση. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

βίδες, οι οποίες να σφίγγουν πολύ καλά. Όλες οι βίδες θα πρέπει να καλύπτονται με χρωματιστές 

πλαστικές τάπες. 

 

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα ατσάλινα μέρη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, κατάλληλα 

σχεδιασμένα και μελετημένα για να αντέχουν τις δυνάμεις φόρτισης για τις οποίες προορίζονται και να 

υφίστανται διπλή επίστρωση στην επιφάνεια τους. Μετά την παραγωγή τους θα πρέπει να γαλβανίζονται 

(εξωτερικά και εξωτερικά του μεταλλικού σωλήνα) και να επεξεργάζονται με βαφή πούδρας. 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ: Είναι σχεδιασμένο για έντονη χρήση και ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να αντιστέκεται όταν 

κουνιέται από τα παιδιά. Το σύστημα που διαθέτει το ελατήριο κατά του πιασίματος διαφόρων μερών των 

παιδιών ή  του ρουχισμού τους  θα πρέπει να αποτελείται από δύο καλούπια αλουμινίου, τα οποία να είναι 

ειδικά σχεδιασμένα για την εξάλειψη του κινδύνου να πιαστεί κάτι σε προεξέχοντα μέρη του οργάνου. 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ/ΠΑΝΕΛ: Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας παχύ 

θερμοπλαστικό τύπου HDPE (High Density Polyethylene), ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Θα πρέπει 

να κατασκευάζονται με τη μέθοδο της περιστροφικής έκχυσης(φορμάρισμα σε καλούπι), η οποία να 

προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήματα. Το HDPE (High Density Polyethylene) θα πρέπει να είναι 

υψηλής ποιότητας, εύκολο στην συντήρηση και πλήρως ανακυκλώσιμο. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικές βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες να 

σφίγγουν πολύ καλά, και να είναι ανθεκτικές στον βανδαλισμό. Όλες οι βίδες θα πρέπει να καλύπτονται 

με χρωματιστές πλαστικές τάπες. 

Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176 ή 

ισοδύναμο. Το προσφερόμενο είδος, κατά την παράδοσή του από τον ανάδοχο, θα πρέπει να φέρει τον 

αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση 

ΜΗΚΟΣ: 3620 

ΠΛΑΤΟΣ: 3430 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ: <600 

ΜΗΚΟΣ: 620 

ΠΛΑΤΟΣ: 430 

ΥΨΟΣ: 800 
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συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου 

και πιστοποίησης. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυημένη από δοκιμές και η 

πιστοποίησή του να διενεργείται από εγκεκριμένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών.  

Η τοποθέτηση του οργάνου και ο τρόπος θεμελίωσης – κατασκευής των βάσεων και η συναρμολόγηση 

θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει με βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού 

και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Το όργανο θα πρέπει να βιδωθεί με ειδική βάση πάνω σε 

βάση σκυροδέματος στο επίπεδο 

 -5cm από το έδαφος. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η  τοποθέτησή του, με 

οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 860,00 € 
(Ολογράφως): οκτακόσια εξήντα ευρώ 

 

Για τα άρθρα 1-4 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει 

να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω : 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του εκάστοτε υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001 για την εφαρμογή 

«Περιβαλλοντικής διαχείρισης»  ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή ή την 
εμπορία εξοπλισμού παιδικών χαρών. 

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176 ή 

ισοδύναμο. 

• Προσπέκτους ή τεχνικά σχέδια που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου είδους.  
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση του εκάστοτε υπό προμήθεια είδους, είναι η 

ύπαρξη στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης αυτών, η οποία θα δηλώνεται από τον 
διαγωνιζόμενο (εάν δεν είναι ο ίδιος) στη προσφορά του, τουλάχιστον δύο ατόμων εξειδικευμένων 

στην εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών. Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στην εταιρεία του 
υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από την σχετική κατάσταση των 

εργαζομένων της εταιρείας. Θα πρέπει δε να φέρουν και ονομαστική πιστοποίηση από φορέα 

πιστοποίησης ότι έχουν εξεταστεί και έχουν πιστοποιηθεί για την ανάληψη τοποθέτησης εξοπλισμού 
παιδικών χαρών και θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα έγγραφα καθώς και η εταιρία αυτή να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO 45001:2018 «Συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία» 
ή ισοδύναμο. Για την απαίτηση αυτή ο συμμετέχοντας μπορεί να στηριχτεί στην ικανότητα τρίτου 

φορέα προσκομίζοντας  τη σχετική δέσμευση του για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4412/2016. 

Επίσης, για το άρθρο 4 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και όπως απαιτείται στη διακήρυξη : 

• Δείγμα ενός (1) τεμαχίου του παρακάτω είδους:  

α) ακανόνιστης μορφής HDPE (High Density Polyethylene) ελάχιστης ενδεικτικής διάστασης 10x2,5cm 

και πάχους ελάχιστης ενδεικτικής διάστασης 1,5cm. 
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ΆΡΘΡΟ 5: ΧΥΤO ΕΛΑΣΤΙΚO ΔΑΠΕΔO ΠΑΧΟΥΣ 30mm 

Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιμο ύψος πτώσης τουλάχιστον 1,10m. Το χυτό δάπεδο ασφαλείας πρέπει 

να φέρει χαρακτηριστικά ασφαλείας και ιδιότητες απορρόφησης κραδασμών. Θα πρέπει να παράγεται από 

υλικά υψηλής αντοχής, να μην γλιστρά όταν βραχεί, να τοποθετείται εύκολα και γρήγορα και να μπορεί 

να τοποθετηθεί σε άσφαλτο, επιφάνειες τσιμέντου ή και πλάκες πεζοδρομίου. Θα πρέπει να καθαρίζεται 

και να συντηρείται εύκολα. Το χυτό δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να παρασκευάζεται και να διαστρώνεται 

απ’ ευθείας στον χώρο τοποθέτησης από κόκκους ελαστομερούς υλικού, και κόλλα πολυουρεθάνης μη 

τοξική, αποτελούμενο από δύο (2) στρώσεις, εκ των οποίων η κατώτερη στρώση θα πρέπει να είναι από 

ανακυκλωμένο ελαστικό SBR (Styrene Butadiene Rubber), ενώ η ανώτερη στρώση από παρθένο 

ελαστομερές EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer), είδος συνθετικού καουτσούκ, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι χρήστες δεν θα έρχονται σε άμεση επαφή με το τρίμμα ελαστικού SBR. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του 

πρότυπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου. 

Το χυτό δάπεδο θα πρέπει να κατασκευάζεται σε δύο στρώσεις, σε διαστάσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις 

ασφαλείας του χώρου τοποθέτησης και θα πρέπει να είναι χρώματος κόκκινου ή πράσινου. 

Η πρώτη κάτω στρώση πάχους 20mm περίπου θα πρέπει να αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων 

κόκκων ελαστικού καουτσούκ SBR και κόλλα πολυουρεθάνης. Το μείγμα θα πρέπει να παρασκευάζεται και 

να διαστρώνεται χυτό επιτόπου του έργου με χρήση οδηγών (ράγες). Πάνω στην πρώτη στρώση αφού 

πρώτα έχει στεγνώσει, θα πρέπει να διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη στρώση μέγιστου πάχους 

10mm από τρίμα παρθένου ελαστομερές EPDM και ειδική κόλλα πολυουρεθάνης.  

Το χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να τοποθετείται επάνω σε κατάλληλα διαμορφωμένη 

υπόβαση σκυροδέματος, με κατάλληλη κλίση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η 

τελική επιφάνεια της υπόβασης θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και άλλα 

ξένα σώματα - υλικά που θα εμποδίσουν την ασφαλή σύνδεση με την κόλλα. Επίσης θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα επεξεργασμένη χωρίς προεξοχές, ρωγμές ή ανώμαλες επιφάνειες, έτσι ώστε να αποφευχθούν 

τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και να είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά 

την εφαρμογή του.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του του υλικού επί τόπου, η μεταφορά του και η διάστρωση των 

παραπάνω υλικών, με οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του 

απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων 

που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

προμήθειας. Στην τιμή μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η υπόβαση. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 85,00 € 

(Ολογράφως): ογδόντα πέντε ευρώ 
 

ΆΡΘΡΟ 6: ΧΥΤO ΕΛΑΣΤΙΚO ΔΑΠΕΔO ΠΑΧΟΥΣ 45mm 

Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιμο ύψος πτώσης τουλάχιστον 1,30m. Το χυτό δάπεδο ασφαλείας πρέπει 

να φέρει χαρακτηριστικά ασφαλείας και ιδιότητες απορρόφησης κραδασμών. Θα πρέπει να παράγεται από 

υλικά υψηλής αντοχής, να μην γλιστρά όταν βραχεί, να τοποθετείται εύκολα και γρήγορα και να μπορεί 

να τοποθετηθεί σε άσφαλτο, επιφάνειες τσιμέντου ή και πλάκες πεζοδρομίου. Θα πρέπει να καθαρίζεται 

και να συντηρείται εύκολα. Το χυτό δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να παρασκευάζεται και να διαστρώνεται 

απ’ ευθείας στον χώρο τοποθέτησης από κόκκους ελαστομερούς υλικού, και κόλλα πολυουρεθάνης μη 

τοξική, αποτελούμενο από δύο (2) στρώσεις, εκ των οποίων η κατώτερη στρώση θα πρέπει να είναι από 

ανακυκλωμένο ελαστικό SBR (Styrene Butadiene Rubber), ενώ η ανώτερη στρώση από παρθένο 

ελαστομερές EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer), είδος συνθετικού καουτσούκ, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι χρήστες δεν θα έρχονται σε άμεση επαφή με το τρίμμα ελαστικού SBR. 
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Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του 

πρότυπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου. 

Το χυτό δάπεδο θα πρέπει να κατασκευάζεται σε δύο στρώσεις, σε διαστάσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις 

ασφαλείας του χώρου τοποθέτησης και θα πρέπει να είναι χρώματος κόκκινου ή πράσινου. 

Η πρώτη κάτω στρώση πάχους 35mm περίπου θα πρέπει να αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων 

κόκκων ελαστικού καουτσούκ SBR και κόλλα πολυουρεθάνης. Το μείγμα θα πρέπει να παρασκευάζεται και 

να διαστρώνεται χυτό επιτόπου του έργου με χρήση οδηγών (ράγες). Πάνω στην πρώτη στρώση αφού 

πρώτα έχει στεγνώσει, θα πρέπει να διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη στρώση μέγιστου πάχους 

10mm από τρίμα παρθένου ελαστομερές EPDM και ειδική κόλλα πολυουρεθάνης.  

Το χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να τοποθετείται επάνω σε κατάλληλα διαμορφωμένη 

υπόβαση σκυροδέματος, με κατάλληλη κλίση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η 

τελική επιφάνεια της υπόβασης θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και άλλα 

ξένα σώματα - υλικά που θα εμποδίσουν την ασφαλή σύνδεση με την κόλλα. Επίσης θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα επεξεργασμένη χωρίς προεξοχές, ρωγμές ή ανώμαλες επιφάνειες, έτσι ώστε να αποφευχθούν 

τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και να είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά 

την εφαρμογή του. 

  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του του υλικού επί τόπου, η μεταφορά του και η διάστρωση των 

παραπάνω υλικών, με οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του 

απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων 

που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

προμήθειας. Στην τιμή μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η υπόβαση. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 88,00 € 
(Ολογράφως): ογδόντα οχτώ ευρώ 

 

Για τα άρθρα 5-6 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει 
να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω : 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του παραγωγού του κάθε προσφερόμενου είδους, σύμφωνα με τα 
πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001 για την εφαρμογή 

«Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την παραγωγή χυτών 

δαπέδων ασφαλείας. 

• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του κατάλληλου ύψους πτώσης για κάθε 
προσφερόμενο είδος αντίστοιχα το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1 & EN 1177 ή ισοδύναμα, από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

• Έκθεση δοκιμής από την οποία να προκύπτει ότι το χυτό δάπεδο συμμορφώνεται με τα όρια 

του προτύπου ΕΝ 71-3 ή ισοδύναμου προτύπου. 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση του εκάστοτε υπό προμήθεια είδους, είναι η 
ύπαρξη στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης αυτών, η οποία θα δηλώνεται από τον 

διαγωνιζόμενο (εάν δεν είναι ο ίδιος) στη προσφορά του, τουλάχιστον δύο ατόμων εξειδικευμένων 

στην εγκατάσταση χυτών δαπέδων. Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της 
τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από την σχετική κατάσταση των εργαζομένων της εταιρείας. 

Θα πρέπει δε να φέρουν και ονομαστική πιστοποίηση από φορέα πιστοποίησης ότι έχουν εξεταστεί και 
έχουν πιστοποιηθεί για την ανάληψη τοποθέτησης χυτών δαπέδων και θα προσκομίζονται τα 

αντίστοιχα έγγραφα καθώς και η εταιρία αυτή να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 45001 «Συστήματα 

διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναμο. Για την απαίτηση αυτή ο 
συμμετέχοντας μπορεί να στηριχτεί στην ικανότητα τρίτου φορέα προσκομίζοντας  τη σχετική 
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δέσμευση του για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. 

Επίσης, για το άρθρο 6 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και όπως απαιτείται στη διακήρυξη: 

• Δείγμα ενός (1) τεμαχίου του παρακάτω είδους:  

α) χυτού ελαστικού δαπέδου σε ενδεικτική διάσταση 10x20cm περίπου.  

Δεν ζητείται δείγμα του άρθρου 5 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, δεδομένου ότι 

χρησιμοποιούνται οι ίδιες πρώτες ύλες. 
 

 

ΆΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Εργασία εξομάλυνσης χώρου για την δημιουργία της απαιτούμενης υπόβασης από σκυρόδεμα 

C16/20 οπλισμένο, κατάλληλου πάχους (όχι λιγότερο από 10cm) για την χρήση για την οποία 
προορίζεται. Η υπόβαση δαπέδου πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να τοποθετηθεί το 

χυτό δάπεδο ασφαλείας στους κατάλληλους χώρους. Για την έντεχνη τοποθέτηση του χυτού 
δαπέδου ασφάλειας, στα όρια της υπόβασης πρέπει να δημιουργηθεί περιμετρικά γείσο ύψους από 4-

10cm για τον εγκιβωτισμό του δαπέδου. 

Για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση της παρούσας εργασίας, απαιτείται η χρήση όλων των 
απαιτούμενων μηχανήματων και εργαλείων να πραγματοποιηθεί με προσοχή και με την χρήση όλων 

απαραίτητων μέτρων προστασίας. Τα άχρηστα υλικά που τυχόν αποξηλωθούν θα πρέπει να 
απομακρυνθούν με ευθύνη του αναδόχου, σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους απόρριψης, 

ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη διαμόρφωση  του χώρου προκειμένου να τοποθετηθεί η νέα 

υπόβαση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος των υλικών καθώς και των μικροϋλικών που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση της υλοποίησης του παρόντος άρθρου, η εργασία, το κόστος των απαιτούμενων 
εκσκαφών και εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και κάθε εργασία και υλικό 
που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 28,00 € 

(Ολογράφως): είκοσι οκτώ ευρώ 
 

 
ΆΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΑΠΌ ΧΤΕΝΙΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Δάπεδο από επιστρωμένο γαρμπιλομπετόν κατηγορίας C20/25, οπλισμένο με δομικό πλέγμα και ίνες 

πολυπροπυλενίου ενδεικτικού πάχους τουλάχιστον 120mm, μόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας 
μέσω σχετικής επεξεργασίας με χρήση και ειδικής προς τούτο συρμάτινης σκούπας, ή άλλου μέσου 

(χτενιστό μπετόν), χρήση κατάλληλων οδηγών κατά τη διάστρωση, επίπαση της επιφάνειας  με 
χαλαζιακή άμμο και διαμόρφωση αρμών με αρμοκόπτη και λείανση της παράπλευρης επιφάνειας των 

αρμών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος των υλικών καθώς και των μικροϋλικών που απαιτούνται για 
την ολοκλήρωση της υλοποίησης του παρόντος άρθρου, η εργασία διάστρωση των υλικών επί τόπου 

των σημείων τοποθέτησης, η εργασία εκσκαφής και η εργασία αποκομιδής των προϊόντων 
εκσκαφής, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το εργασιών που 

απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 46,00 € 
(Ολογράφως): σαράντα έξι ευρώ 
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ΆΡΘΡΟ 9: ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Ο κάδος απορριμμάτων θα πρέπει να είναι ξύλινος επίστηλος κάδος, μεγάλης αντοχής και να είναι 
κατάλληλος για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων από τους διερχόμενους πεζούς. 

Θα πρέπει να είναι εύχρηστος, λειτουργικός και ευχερώς καθοριζόμενος. Δεν θα πρέπει να 
καταστρέφεται εύκολα, θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στη διάβρωση και απρόσβλητος σε οξέα και 

χημικές ουσίες. Θα πρέπει να έχει σχήμα κυλίνδρου με εξωτερική επικάλυψη από ξύλινα τμήματα και 

να στηρίζεται σε μεταλλικό στύλο. Θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικό κάδο χωρητικότητας 25-30lt 
περίπου.  

Ο ξύλινος στρογγυλός επίστηλος κάδος θα πρέπει να αποτελείται από τρία μέρη: 
- Το κυρίως σώμα 

- Το μεταλλικό εσωτερικό κάδο  
- Την κολώνα στήριξης 

Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να αποτελείται από δύο (2) μεταλλικές λάμες ενδεικτικής 

διατομής 30x3mm, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαμορφωμένες σε κυκλικό σχήμα. Η ανώτερη από 
αυτές θα πρέπει να έχει ενδεικτική διάμετρο 34,5cm ενώ η κατώτερη θα πρέπει να έχει 27,5cm. Θα 

πρέπει να είναι τοποθετημένες σε απόσταση 22cm περίπου η μία από την άλλη.  
Πάνω στις λάμες θα πρέπει έχουν εφαρμοστεί τα ξύλινα τμήματα του κάδου.  

Θα πρέπει να αποτελούνται από δεκατέσσερα (14) τεμάχια ξύλινων πηχών από ξυλεία πεύκης. Η 

εφαρμογή των ξύλων σε κάθε λάμα θα πρέπει να γίνεται με την βοήθεια τουλάχιστον 20 βιδών με 
παξιμάδια και με τέτοιο τρόπο ώστε τα ξύλινα τμήμα να περισσεύουν 6cm ένθεν και ένθεν των 

λαμών. Η κατώτερη λάμα θα πρέπει να διαθέτει επίσης το σημείο στήριξης του εσωτερικού κάδου, το 
οποίο θα πρέπει να αποτελείται από δύο (2) λάμες ενδεικτικής διατομής 30x3mm και μήκους 27cm, 

τοποθετημένες σε σχήμα σταυρού.  
Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρου κώνου και θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους περίπου 0,5mm. Η διάμετρος της βάσης τους θα 

πρέπει να είναι 20cm, ενώ του χείλους θα πρέπει να είναι περίπου 33cm και θα πρέπει να έχει ύψος 
28cm.  

Ο μεταλλικός κάδος θα πρέπει να φέρει στον πυθμένα του οπές διαφυγής για την αποστράγγιση των 
όμβριων υδάτων και των υγρών των απορριμμάτων που εισέρχονται στον κάδο.  

Η μεταλλική κολώνα στήριξης του κάδου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από σωλήνα ενδεικτικής 

διατομής 50mm και θα πρέπει να έχει μήκος 50cm. Θα πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα του 
κάδου μέσω ηλεκτροσυγκόλλησης στις λάμες σταυροειδής διάταξης που διαθέτει η κατώτατη λάμα για 

τη συγκράτηση του εσωτερικού κάδου. Στη βάση της θα πρέπει να διαθέτει πομπέ φλάντζα στήριξης, 
η οποία θα πρέπει να είναι κυκλική και να έχει διάμετρο 17cm και πάχος 3mm.  

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι 

κτλ.) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα, είτε θεμογαλβανισμένα, είτε 
ηλεκτρογαλβανισμένα όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας σε αμμοβολή ή ανοξείδωτα 

(stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα πρέπει να είναι επαρκής 
για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί 

ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.  

 
ΧΡΩΜΑΤΑ  

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή για μεγαλύτερη 
αντοχή και διάρκεια του μετάλλου στον χρόνο.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

προμήθειας. 
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Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 320,00 € 

(Ολογράφως): τριακόσια είκοσι ευρώ 
 

Για το άρθρο 9 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει 
να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω : 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001 για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή αστικού 

εξοπλισμού και επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου και μετάλλου. 

• Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of 
Custody ή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του υπό προμήθεια είδους. 

 
 

 

 
ΆΡΘΡΟ 10: ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΜ)                            

 

 

 

 

 

Ενδεικτικό ύψος καθίσματος: 450mm 
 

Το καθιστικό θα πρέπει να αποτελείται από δύο (2) μονοκόμματα πλαϊνά τα οποία σχηματικά θα 

φέρουν δύο (2) τραπέζια ως πλάτη και πόδι και ένα παραλληλόγραμμο ως κάθισμα από λαμαρίνα 
πάχους 6mm με ελλειπτική διάτρηση, στο τραπέζιο του ποδιού και της πλάτης, ενδεικτικών 

διαστάσεων περίπου 60x170mm, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν τα πλαϊνά του καθιστικού και στα 
οποία θα συγκολλούνται λάμες διάτρητες πάχους 3mm κατάλληλου μήκους ώστε να στηρίξουν την 

ξυλεία του καθίσματος και της πλάτης. Το κάθισμα θα πρέπει να αποτελείται από δύο (2) ξύλα 

ενδεικτικών διαστάσεων 5x15x180cm και η πλάτη από ένα ξύλο ενδεικτικών διαστάσεων 
5x20x180cm. Στην βάση των δύο (2) ποδιών συγκολλάται λάμα 6mm, διάτρητη για δυνατότητα 

πάκτωσης ή στερέωσης του καθιστικού σε πλάκα ή σκυρόδεμα, ανάλογα την περίσταση του 
ζητούμενου χώρου τοποθέτησης. 

 
Τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα με πούδρα σε χρώμα επιλογής της 

υπηρεσίας. 

 
Ξύλινα στοιχεία: Όλα τα ξύλινα στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν λειανθεί 

και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της και με στρογγυλεμένες 
ακμές προς αποφυγή τραυματισμών. 

 

Χρώματα-βερνίκια: Τα βερνίκια και χρώματα προστασίας των ξύλινων & μεταλλικών στοιχείων θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα προς χρήση στην ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής και 

απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά (μετά την σκλήρυνσή τους ) να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, 
κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 

οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να 

ΜΗΚΟΣ: 1800 

ΠΛΑΤΟΣ: 596 

ΥΨΟΣ: 872 
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χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
προμήθειας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 520,00 € 

(Ολογράφως): πεντακόσια είκοσι ευρώ 
 

Για το άρθρο 10 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει 

να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω : 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001 για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή αστικού 

εξοπλισμού και επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου και μετάλλου.  

• Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of 
Custody ή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του υπό προμήθεια είδους. 

 

 
 

ΆΡΘΡΟ 11: ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 
Το έξυπνο καθιστικό παγκάκι με πλάτη θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομος, αστικός, 

πολυλειτουργικός σταθμός ανάπαυσης, σύγχρονων τεχνολογικών παροχών.  

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του έξυπνου καθιστικού θα πρέπει να είναι μήκος περίπου 2030mm, πλάτος 
περίπου 686mm και ύψος περίπου 3095mm ενώ το βάρος του θα πρέπει να είναι περίπου 150 κιλά. 

Το καθιστικό στοιχείο εξωτερικού χώρου θα πρέπει να φέρει ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ και έξυπνες 
δυνατότητες και κατά την διάρκεια της ανάπαυσης θα πρέπει να προσφέρει δωρεάν φόρτιση (δύο (2) 

θύρες USB υψηλής ταχύτητας και δύο (2) θέσεις ασύρματης φόρτισης στο  άκρο της έδρας) 
ηλεκτρονικών συσκευών και πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) μέσω wifi 4G LTE με ταχύτητα μέχρι 

150Μps. 

To καθιστικό θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
• Δύο (2) θύρες φόρτισης ενσύρματες υψηλής ταχύτητας (9V/2A)  

• Δύο (2) θύρες φόρτισης ασύρματες υψηλής ταχύτητας (5V 2A,10W)  
• Θέση για κάρτα sim 

• Hχείο ασύρματο με Bluetooth τεχνολογία (5V-500MA) 

• Φωτισμό LED  
• Ηλιακό πάνελ (12V,90W) 

• Μπαταρία (12V,70AH) 
Το καθιστικό θα πρέπει να δύναται να συνδεθεί με αντίστοιχα σε ένα δίκτυο πόλης ώστε ο κάθε 

πολίτης να μπορεί να έχει πρόσβαση σε δίκτυο για οποιαδήποτε ηλεκτρονική πληροφόρηση.  

Οι συσκευές ηλιακής ενέργειας θα πρέπει να μπορούν να φορτίζουν τα κινητά τηλέφωνα των 
χρηστών. Η λειτουργία φόρτισης θα πρέπει να είναι ασύρματη φόρτιση και φόρτιση με σύνδεση 

USB, δίνοντας στους χρήστες περισσότερες επιλογές. 
Ο φωτισμός LED θα πρέπει να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλή ισχύ, χαμηλή κατανάλωση 

ενέργειας, εύκολη εγκατάσταση, εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος. Ακόμα 
και τη νύχτα, θα πρέπει να μπορεί να φωτίσει τους χρήστες και να προσφέρει μια πλήρη αίσθηση 

ασφάλειας. 

Το κουτί διαφήμισης θα πρέπει να έχει τα πλεονεκτήματα της μεγάλης οθόνης, του μεγάλου 
περιεχομένου και της σταθερότητας.  

Τεχνική περιγραφή λειτουργικών χαρακτηριστικών 
1. Ενεργειακά αυτόνομος σταθμός μέσω χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων συλλογής 

ηλιακής ενέργειας με ισχύ 90W και συστήματος διαχείρισης της μέσω μπαταριών 70Ah (με λειτουργία 

24 ώρες το 24ωρο) για την αποθήκευση ενέργειας ώστε ο εξοπλισμός να είναι λειτουργικός για τις 
ημέρες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια ή και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
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2. Πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) με WiFi (3G/4G/LTE σύνδεση) με μέγιστη ταχύτητα 
150Mps/ Εμβέλεια: 10-20 μέτρα ακτίνα γύρω από το παγκάκι 

3. Δυνατότητα ενσύρματης φόρτισης συσκευών με δύο (2) θύρες USB υψηλής ταχύτητας και 

ασύρματης φόρτισης με δύο (2) θέσεις  στο  άκρο της έδρας. 
4. Ο σταθμός θα πρέπει να διαθέτει επίσης μεταλλικές επιφάνειες με κατάλληλο μέγεθος και 

ειδικό, ελκυστικό σχεδιασμό ηλεκτροστατικά βαμμένες με μηδενική συντήρηση και μεγάλη ανοχή σε 
οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. 

5. Ο σταθμός θα πρέπει να διαθέτει καθιστικό σώμα με πλάτη ανατομικού σχεδιασμού με 

επένδυση ξύλου δρυός. 
6. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει φωτισμό Led που λειτουργεί αυτόματα κάθε βράδυ σε 

μορφή βραχίονα στο επάνω μέρος του σταθμού  
7. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με τεχνολογία 

Bluetooth με ηχείο για την αναπαραγωγή μουσικής μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών των χρηστών 
που υποστηρίζουν παρόμοια τεχνολογία. 

8. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει ειδική υποδοχή τοποθέτησης πόστερ διαφημιστικού 

υλικού.  
 

Το χρώμα θα υποδειχθεί από την υπηρεσία (Διαθέσιμα χρώματα: άσπρο, μπλε, πράσινο κόκκινο )  
 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του υπό 
προμήθεια είδους και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων 

που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 
Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13.000,00 € 
(Ολογράφως): δεκατρείς χιλιάδες ευρώ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν -επί ποινή αποκλεισμού -και όπως απαιτείται στη διακήρυξη 

ένα (1) δείγμα του έξυπνου καθιστικού  

ΆΡΘΡΟ 12: ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΑΠΛΟ 

Το έξυπνο καθιστικό παγκάκι θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομος, αστικός, πολυλειτουργικός 
σταθμός ανάπαυσης, σύγχρονων τεχνολογικών παροχών. 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του έξυπνου καθιστικού θα πρέπει να είναι μήκος περίπου 1600mm, πλάτος 
περίπου 470mm και ύψος περίπου 500mm ενώ το βάρος του θα πρέπει να είναι περίπου 65 κιλά. 

Το καθιστικό στοιχείο του εξωτερικού χώρου με ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ και έξυπνες 

δυνατότητες, το οποίο κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης θα πρέπει να προσφέρει δωρεάν φόρτιση 
(δύο (2) θύρες USB υψηλής ταχύτητας, μία σε κάθε πλευρά του καθιστικού και δύο (2) θέσεις 

ασύρματης φόρτισης στα δύο (2) άκρα της έδρας) ηλεκτρονικών συσκευών και πρόσβαση στο 
διαδίκτυο (internet) μέσω wifi 4G LTE με ταχύτητα μέχρι 150Mps.  

Το καθιστικό θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Δύο (2) θύρες φόρτισης ενσύρματες υψηλής ταχύτητας (9V/2A) 

• Δύο (2) θύρες φόρτισης ασύρματες υψηλής ταχύτητας (5V 2A, 10W) 

• Θέση για κάρτα sim  

• Ηχείο ασύρματο με Bluetooth τεχνολογία (5V-500MA) 

• Φωτισμό LED  

• Ηλιακό πάνελ (12V, 80W) 

• Μπαταρία (12V, 70AH) 
Το καθιστικό αυτό στοιχείο θα πρέπει να δύναται να συνδεθεί με αντίστοιχα σε ένα δίκτυο πόλης 

ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να έχει πρόσβαση σε δίκτυο για οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

πληροφόρηση.  
 

Τεχνική περιγραφή λειτουργικών χαρακτηριστικών 
1. Ενεργειακά αυτόνομος σταθμός μέσω χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων συλλογής 

ηλιακής ενέργειας με ισχύ 80-90W και συστήματος διαχείρισης της μέσω μπαταριών 70Ah 

(με λειτουργία 24  ώρες το 24ώρο) για την αποθήκευση ενέργειας ώστε ο εξοπλισμός να 
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εόναι λειτουργικός για τις ημέρες που δεν θα υπάρχει ηλιοφάνεια ή και κατά τη διάρκεια της 
νύχτας.  

2. Πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) με wifi (3G/4G/LTE σύνδεση) με μέγιστη ταχύτητα 

150Mps.  
3. Δυνατότητα ενσύρματης φόρτισης συσκευών με δύο (2) θύρες USB υψηλής ταχύτητας, μία 

σε κάθε πλευρά του καθιστικού και ασύρματης φόρτισης με δύο (2) θέσεις στα δύο (2) άκρα 
της έδρας. 

4. Ο σταθμός θα πρέπει να διαθέτει επίσης μεταλλικές επιφάνειες με κατάλληλο μέγεθος και 

ειδικό, ελκυστικό σχεδιασμό ηλεκτροστατικά βαμμένες με μηδενική συντήρηση και μεγάλη 
ανοχή σε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη.  

5. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει φωτισμό Led που θα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα 
κάθε βράδυ.  

6. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με τεχνολογία 
Bluetooth με ηχείο για την αναπαραγωγή μουσικής μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών των 

χρηστών που υποστηρίζουν παρόμοια τεχνολογία.  

7. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει επιφάνεια έδρας εξαιρετικής αντοχής διάφανου γυαλιού 
ασφαλείας πάχους 6 mm ιδιαίτερα ανθεκτικό στη θερμότητα και στην κρούση. 

Το χρώμα θα υποδειχθεί από την υπηρεσία (Διαθέσιμα χρώματα: άσπρο, μπλε, πράσινο κόκκινο )  
 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του υπό 
προμήθεια είδους και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων 

που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11.500,00 € 

(Ολογράφως): έντεκα χιλιάδες πεντακόσια 

ευρώ 
 

Για τα άρθρα 11-12 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 
πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω: 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001  για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001  για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή ενεργειακά 

αυτόνομων αστικών πολυλειτουργικών σταθμών ανάπαυσης. 
 

 

ΆΡΘΡΟ 13: ΚΙΟΣΚΙ 
Ξύλινο κιόσκι, το οποίο θα πρέπει να είναι ισόπλευρο εξάγωνο, να φέρει σκεπή ξύλινη και καθίσματα 

στις πέντε από τις έξι πλευρές του. 
Ενδεικτικές Διαστάσεις η κάθε πλευρά: 1,80m περίπου τουλάχιστον 

Ύψος κολώνας : 2,50m περίπου τουλάχιστον πλέον σκεπής. 
Υλικά κατασκευής 

Μεταλλικά στοιχεία (εξαρτήματα) : Τα μεταλλικά στοιχεία που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή (βίδες, συνδετικά μέσα – βάσεις στήριξης – μικροϋλικά, κλπ) θα πρέπει να είναι από 
χάλυβα θερμογαλβανισμένο. Οι ενδεικτικές διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών εξαρτημάτων 

που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να διασφαλίζουν την αντοχή τους στα φορτία που πρόκειται να 
παραλάβουν καθώς και την αντοχή τους στην διάβρωση και στις αντίξοες συνθήκες. Η συνδεσμολογία 

θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. 

Ξύλινα στοιχεία : Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι Πεύκης και θα 
πρέπει να έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της 

προς αποφυγή τραυματισμών. 
Χρώματα-βερνίκια : Τα βερνίκια και χρώματα προστασίας των ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων θα 

πρέπει να είναι κατάλληλα προς χρήση στην ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής και 
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απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά (μετά την σκλήρυνσή τους) να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, 
κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. 

Περιγραφή συναρμολόγησης στερέωσης & εγκατάστασης: 

Η εν λόγω κατασκευή-κιόσκι- θα πρέπει να είναι συνηθισμένη αλλά πολύπλοκη γι’ αυτό και απαιτείται 
ορθή εφαρμογή της σύνδεσης των (μεταξύ τους) στοιχείων και της θεμελίωσης αυτής στο έδαφος και 

απαραίτητα να τηρηθούν οι οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας για την εγκατάστασή της. 
Απαραίτητα το ξύλινο ισόπλευρο εξάγωνο κιόσκι θα πρέπει να έχει έξι (6) μασίφ, ξύλινες κολόνες 

στήριξης διατομής 90x90mm περίπου τουλάχιστον, οι κολόνες θα πρέπει να ενώνονται στο επάνω 

μέρος με έξι (6) οριζόντιους δοκούς διατομής 45x140mm περίπου τουλάχιστον. 
Για την ενίσχυση της στιβαρότητας του εξάγωνου πλαισίου θα πρέπει να τοποθετηθούν ξύλινες 

αντηρίδες (στήριξης) διατομής περίπου 45x140mm. Στο πάνω μέρος των κολώνων πρέπει να 
τοποθετηθούν κεκλιμένα ξύλινα στοιχεία, έξι (6) τεμάχια, διατομής 45x140mm περίπου, τα οποία να 

σχηματίζουν την εξάριχτη ξύλινη σκεπή ύψους 80cm περίπου. Η οροφή της σκεπής πρέπει να 
επενδυθεί με τάβλες πάχους 12mm περίπου που να αλληλεπικαλύπτονται έτσι ώστε να προσφέρουν 

προστασία από τα νερά της βροχής.  

Στις πέντε από τις έξι πλευρές του πρέπει να τοποθετηθούν καθιστικά αποτελούμενα από δύο (2) 
ξύλινους δοκούς ενδεικτικής διατομής περίπου 45x140mm και πλάτη από μία ξύλινη δοκό ενδεικτικής 

διατομής 45x140 mm περίπου, οι οποίες πρέπει να στηριχτούν κατάλληλα. 
Η στήριξη των κολώνων του κιοσκιού θα πρέπει να γίνεται σε θεμέλιο από σκυρόδεμα διαστάσεων 

πλάτους περίπου 50cm, μήκους περίπου 50cm και βάθους περίπου 50cm το οποίο πρέπει να προεξέχει 

από το έδαφος κατά 5cm τουλάχιστον. Πάνω στην τσιμεντένια βάση πρέπει να στερεωθούν 
στηρίγματα από χάλυβα θερμογαλβανισμένο, με τρόπο που η κατασκευάστρια εταιρεία να υποδεικνύει 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στατικότητα και στιβαρότητα της κατασκευής. 

Οι ξύλινες κολώνες θα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ένα μικρό κενό 2-

3cm ανάμεσα στο ξύλο και στη βάση στήριξης τους προκειμένου να διασφαλίζεται η στράγγιση των 
νερών της βροχής. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 

οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 
προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
προμήθειας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7.000,00 € 

(Ολογράφως): επτά χιλιάδες ευρώ 
 

Για το άρθρο 13 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει 

να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω : 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 9001  για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001 για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή αστικού 

εξοπλισμού και επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου. 

• Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of 
Custody ή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του υπό προμήθεια είδους. 

 

 
ΆΡΘΡΟ 14: ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΑΠΛΟΣ 

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 

Μήκος : 1800mm 

Πλάτος : 1600mm 
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Σύνθεση 

• Δύο (2) Πλευρές καθισμάτων 

• Ένα (1) Τραπέζι 

• Τέσσερα (4) Ξύλινα πόδια 

• Τέσσερις (4) Μεταλλικές Βάσεις Πάκτωσης 
 

Η κατασκευή του θα πρέπει να γίνεται με ξυλεία μεγάλης αντοχής διαφόρων διαστάσεων. Τα 

καθίσματα θα πρέπει να είναι διαστάσεων 310x43x1800mm (το κάθε ένα θα πρέπει να αποτελείται 
από δύο (2) τεμάχια ξυλείας 1800x145x43mm). Ίδιας διατομής είναι και η ξυλεία για το τραπέζι το 

οποίο θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα (4) τεμάχια ξυλείας. Η συνολική επιφάνεια του τραπεζιού 
θα πρέπει να είναι 640x1800mm. Κατά μήκος της ξυλείας που αποτελεί το τραπέζι και τα καθίσματα οι 

δοκοί θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένοι. Η σύνδεση των καθισμάτων με τα πόδια θα πρέπει να 
γίνεται με μεταλλική γωνία διάστασης 40x40x4mm μήκους 27cm. Η ίδια γωνία διάστασης 40x40x4mm 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται και για την σύνδεση στο τραπέζι μήκους 58cm. Τα ξύλινα πόδια θα 

πρέπει να είναι διατομής 950Χ90Χ43mm και να συνδέονται μεταξύ τους με ένα δοκό διατομής 
160x43xcm που να αποτελεί και την βάση για το κάθισμα και στο πάνω μέρος με ένα ίδιο δοκό 

διατομής 160x43x9cm που να αποτελεί την βάση του τραπεζιού.  

Ο τραπεζόπαγκος θα πρέπει να πακτώνεται στο έδαφος με εγκιβωτισμό των μεταλλικών βάσεων 

σχήματος Π από λαμαρίνα γαλβανιζέ 3mm σε λάκος 25x35x35cm βάθος. Στην περίπτωση που υπάρχει 

βάση τσιμέντου ο τραπεζόπαγκος πρέπει να βιδώνεται με μεταλλικές γωνιές.  

Υλικά κατασκευής 

Ξυλεία. Η ξυλεία πεύκης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη 
για την αποφυγή ακίδων. Επίσης, θα πρέπει να είναι βαμμένη με συντηρητικό εμποτισμού. 

Μεταλλικά στοιχεία. Τα μεταλλικά στοιχεία για την κατασκευή (κοχλίες) θα πρέπει να είναι από μαλακό 

γαλβανισμένο χάλυβα St-37. Οι διαστάσεις των επί μέρους μεταλλικών εξαρτημάτων θα πρέπει να 
είναι απόλυτα επαρκείς για να δεχθούν τα φορτία και να έχουν μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις 

μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας. 

Βαφή. Χρώμα εμποτισμού ξύλων το οποίο θα πρέπει να είναι άοσμο και ασφαλές. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 

οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

προμήθειας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 800,00 € 
(Ολογράφως): οκτακόσια ευρώ 

Για το άρθρο 14 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει 
να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω : 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 9001για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001 για την εφαρμογή 

«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή αστικού 

εξοπλισμού και επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου. 

• Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of 
Custody ή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του υπό προμήθεια είδους. 
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Για τα άρθρα 9-14 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει 
να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω : 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση του εκάστοτε υπό προμήθεια είδους, είναι η 
ύπαρξη στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης αυτών, η οποία θα δηλώνεται από τον 

διαγωνιζόμενο (εάν δεν είναι ο ίδιος) στη προσφορά του, τουλάχιστον δύο ατόμων εξειδικευμένων 
στην εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού. Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της 

τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από την σχετική κατάσταση των εργαζομένων της εταιρείας. 

Θα πρέπει δε να φέρουν και ονομαστική πιστοποίηση από φορέα πιστοποίησης ότι έχουν εξεταστεί και 
έχουν πιστοποιηθεί για την ανάληψη τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού και θα προσκομίζονται τα 

αντίστοιχα έγγραφα καθώς και η εταιρία αυτή να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 45001 «Συστήματα 
διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναμο. Για την απαίτηση αυτή ο 

συμμετέχοντας μπορεί να στηριχτεί στην ικανότητα τρίτου φορέα προσκομίζοντας  τη σχετική 
δέσμευση του για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. 

 

 
 

ΆΡΘΡΟ 15: ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 2745x1530x760mm 

Πεδίο ασφαλούς χρήσης : 5800x4600mm 

Χρώμα: Θα υποδειχθεί από τον Δήμο μετά την ανάθεση 

Το μέγεθος του θα πρέπει να είναι 2745x1530x760mm ύψος και θα πρέπει να έχει μεταλλικό δίχτυ 
καθαρού ύψους 150mm και μήκους 1530mm. Το τραπέζι πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό 

SMC, γενική χύτευση με θερμότητα, πρέπει να μπορεί να είναι 500 Ν υπό συνθήκες στατικού φορτίου 
και τις κατάλληλες απαιτήσεις κρούσης, καλής σταθερότητας με ισχυρή αντοχή στις καιρικές 

συνθήκες. Θα πρέπει να διαθέτει υψηλό βαθμό αντοχής στη γήρανση, να είναι αντιδιαβρωτικό και να 

διαθέτει προστασία από τον ήλιο. Επίσης πρέπει να είναι αδιάβροχο, με επιβραδυντικό φλόγας, δεν 
πρέπει να είναι εύκολο να παραμορφωθεί κλπ., να διαθέτει εγγύηση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους 

έναντι των παραμορφώσεων, ρωγμών και ζημιών. 

Το σασί πρέπει να υιοθετεί τη δομή σχεδιασμού ποδιού ουράνιου τόξου με σωλήνα κάμψης με 

διάμετρο 60mm, υψηλής ποιότητας χάλυβα πάχους τοιχώματος 3mm, εξασφαλίζοντας συνολική 

σταθερότητα. Τα δίκτυα μπάλας και η σκουριά των ράβδων, το κλείδωμα και η ασφάλεια, πρέπει να 
αποτρέπουν τις ζημιές. Το είδος πρέπει να πακτώνεται ή να αγκιστρώνεται σε βάθος όχι μικρότερο 

από 400mm. Ο τρόπος χρήσης του πρέπει να είναι σύμφωνος με τους κανόνες του πίνγκ-πόνγκ και 
των μεθόδων χρήσης που χρησιμοποιούνται για άσκηση του πίνγκ-πόνγκ. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

προμήθειας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.500,00 € 
(Ολογράφως): δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

Για το άρθρο 15 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει 
να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω : 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 9001  για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001 για την εφαρμογή 
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«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή εξοπλισμού 
αθλητικών χώρων. 

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του υπό προμήθεια  είδους σύμφωνα με τα  Ευρωπαϊκά 

πρότυπα EN 14468-1,2 ή ισοδύναμα 

 
 

ΆΡΘΡΟ 16: ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΚΙ 

Ενδεικτικές διαστάσεις 

Μήκος: 1660mm 

Πλάτος: 1660mm 

Ύψος: 741mm 

Το μεταλλικό σκάκι εξωτερικού χώρου θα πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις 166x166x74,10cm. Το 
πλαίσιο της σκακιέρας θα πρέπει να έχει διάσταση 64,20x64,20cm και θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένο από υλικό inox (ανοξειδωτο ατσάλι). Το τραπέζι θα πρέπει να αποτελείται από έναν 
στύλο με διατομή Φ114 και ύψος 74,10cm. Κάθε τραπέζι θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα (4) 

μεταλλικά καθίσματα διαμέτρου 30cm την βάση του οποίου θα αποτελεί στύλος διαμέτρου 7,60cm και 

ύψους 79,10cm. Το τελικό ύψος καθίσματος θα πρέπει να είναι περίπου 39,10cm.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 

οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 
προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

προμήθειας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.100,00 € 

(Ολογράφως): δύο χιλιάδες εκατό ευρώ 
 

 

ΆΡΘΡΟ 17: ΒΡΥΣΗ ΔΙΠΛΗ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΑ) 

Βρύση με διπλό σιντριβάνι το οποίο θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Το σιντριβάνι θα πρέπει να είναι από χάλυβα με εξωτερική επεξεργασία.  

Θα πρέπει να παρέχεται με ένα μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα, με δύο (2) βρύσες με κουμπιά (ένα από 

αυτά θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο για άτομα με μειωμένη κινητικότητα).  

Οι ενδεικτικές διαστάσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 140x700x1204mm. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 

οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 
προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

προμήθειας. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.100,00 € 

(Ολογράφως): χίλια εκατό ευρώ 
 

 

ΆΡΘΡΟ 18: ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Η ξύλινη περίφραξη θα πρέπει να έχει ύψος 1000mm και μήκος 1800mm. Η κατασκευή της θα πρέπει 

να απαρτίζεται από δύο οριζόντιες τραβέρσες, κατακόρυφες σανίδες και ξύλινες κολώνες, τα οποία θα 
πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και να απαρτίζουν την περίφραξη. Οι ξύλινες κολώνες θα 

πρέπει να είναι τετράγωνης διατομής με ενδεικτικές διαστάσεις 90x90mm και να φέρουν στο κάτω 
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μέρος μεταλλική βάση, η οποία θα πρέπει να προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την επιφάνεια 
έδρασης. Οι δύο οριζόντιες τραβέρσες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες 100mm από το κάτω και το 

πάνω μέρος αντίστοιχα της ξύλινης κολώνας και κάθετα προς αυτήν. Επάνω στις τραβέρσες και 

κάθετα προς το έδαφος θα πρέπει να τοποθετούνται ξύλινες τάβλες ενδεικτικής διατομής 100x2mm 
σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν ειδική επεξεργασία στο άνω μέρος. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών, μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, 

χρώματα εμποτισμού, βερνίκια κλπ) και εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία 
που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 

 
Τιμή ανά μέτρο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 60,00 € 
(Ολογράφως): εξήντα ευρώ 

 

ΆΡΘΡΟ 19: ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Η πόρτα ξύλινης περίφραξης θα πρέπει να έχει ύψος 1000mm και μήκος 2000mm. Η κατασκευή της 

θα πρέπει να απαρτίζεται από πλαίσιο, ξύλινες τάβλες και μεντεσέδες, τα οποία θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένα μεταξύ τους και να απαρτίζουν την πόρτα της περίφραξης. Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι 

από ξυλεία ενδεικτικής διατομής 40x40mm, επενδεδυμένο από την μία πλευρά με ξύλινες τάβλες 

ενδεικτικής διατομής 100x2μμ σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους. Η πόρτα θα πρέπει να φέρει δύο 
μεντεσέδες έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνησή της.  

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι 
κλπ) θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) 

ή ηλεκτρογαλβανισµένο όπου έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή. Οι 
διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων θα 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. 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

για εξωτερική χρήση και δεν θα πρέπει να περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. 
Και τα βερνίκια και τα χρώµατα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για 

τα παιδιά. 

Η τοποθέτηση των νέων ξύλινων θυρών, θα πρέπει να γίνεται µε πάκτωση των µεταλλικών 
δοκοθηκών των ξύλινων ορθοστατών σε κατάλληλες βάσεις από σκυρόδεµα. Οι ξύλινοι ορθοστάτες 

θα πρέπει να φέρουν στο κάτω άκρο τους µεταλλικές δοκοθήκες ώστε να αποφεύγεται η 
κατακράτηση υγρών ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο που µπορει να βλάψουν µακροχρόνια την 

ξυλεία. 

Η κατασκευή των βάσεων θα πρέπει να προηγείται του συνόλου των τοποθετήσεων. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών, μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, 
χρώματα εμποτισμού, βερνίκια κλπ) και εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία 

που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 480,00 € 
(Ολογράφως): τετρακόσια ογδόντα ευρώ 

 

Για τα άρθρα 18-19 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 
πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω: 
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• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή του εκάστοτε υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 9001  για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001  για την εφαρμογή 
«Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης την επεξεργασία και 

μεταποίηση προϊόντων ξύλου. 

• Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of 

Custody ή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του υπό προμήθεια είδους. 

 

 
 

ΆΡΘΡΟ 20: ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ TOIXIO 

Εργασίες διαμόρφωσης περιμετρικού τοιχίου για την σωστή και έντεχνη τοποθέτηση και στήριξη της 
περίφραξης στους χώρους που απαιτείται καθώς και για την δημιουργία παρτεριών περιμετρικά των 

δένδρων. Στην παρούσα εργασία περιλαμβάνεται το άνοιγμα κατάλληλου χαντακιού και η πλήρωση 
του με το απαραίτητο υλικό. Κατά την διαδικασία διαμόρφωσης του τοιχίου στο οποίο θα τοποθετηθεί 

η περίφραξη, ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την δημιουργία οπών στο τοιχίο, κατάλληλης 
διαμέτρου, προκειμένου να τοποθετηθούν εκεί οι κολώνες τις περίφραξης. Οι οπές αυτές θα πρέπει να 

έχουν και κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους. Στη κατασκευή του τοιχίου της περίφραξης 

συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την δημιουργία του 
απαραίτητου πέδιλου. 

Κατά την διαδικασία διαμόρφωσης του τοιχίου για την δημιουργία παρτεριών περιμετρικά των 
δένδρων, ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την δημιουργία (οριοθέτηση) ξεχωριστών κλινών 

δένδρων, με την διαμόρφωση τοιχίων με την μορφή διαχωριστικών από σκυρόδεμα. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων για 

την έντεχνη εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, η συσσώρευση των προϊόντων και η μεταφορά τους σε 
κατάλληλες θέσεις απόρριψης εφόσον δεν επαναχρησιμοποιούνται, για προϊόντα που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν, καθώς και όποια δαπάνη απαιτηθεί για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας 
κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 235,00 € 

(Ολογράφως): διακόσια τριάντα πέντε ευρώ 
 

 

ΆΡΘΡΟ 21: ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ 
Το μονό όργανο έλξεων ώμων θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εκγύμναση των άνω άκρων 

και κυρίως των ώμων καθώς και της πλάτης, να εκγυμνάζει ολόκληρο το σώμα και να βελτιώνει 
την φυσική κατάσταση. Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από Q235 A CARBON 

STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι περίπου 2,75-3mm. Τα 

μεταλλικά μέρη του οργάνου θα πρέπει να είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την 
διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται κατά μέρη θα πρέπει να είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια 
συνδέσεων θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και 

βανδαλισμού. Όλα τα μεταλλικά μέρη του οργάνου θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών (3) 
στρώσεων βαφής μετάλλου, συμπεριλαμβανομένου μίας (1) στρώσης με φίλτρα UV3 που να 

αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και 

οι άξονες θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και να μην χρειάζονται μελλοντική λίπανση. 
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις πρέπει να έχουν περίπου 2/5-1/2 ίντσες πάχος. 

Ενδεικτικές διαστάσεις συνδυασμού : 2194X742X1969mm. Μέγιστο ύψος πτώσης : 670 mm 
Ελεύθερος απαιτούμενος χώρος : 5194x3742 mm 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
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της προμήθειας. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.200,00 € 
(Ολογράφως): δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ 

 
 

ΆΡΘΡΟ 22: ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ - SURF BOARD 

Το μονό όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ενδυνάμωση 
και την εκγύμναση των κάτω άκρων, της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου. Το όργανο θα 

πρέπει να είναι κατασκευασμένο από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του 
κάθε οργάνου να είναι περίπου 2,75-3mm. Τα μεταλλικά μέρη του οργάνου θα πρέπει να είναι 

γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες 
και τα παξιμάδια που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά μέρη θα πρέπει να είναι inox (ανοξείδωτο 

ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή 

ατυχημάτων ή και βανδαλισμού. Όλα τα μεταλλικά μέρη του οργάνου θα πρέπει να έχουν 
επικάλυψη τριών (3) στρώσεων βαφής μετάλλου, συμπεριλαμβανομένου μίας (1) στρώσης με 

φίλτρα UV3 που να αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του 
χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και να μην 

χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις πρέπει να έχουν περίπου 2/5-1/2 

ίντσες πάχος. 
Ενδεικτικές διαστάσεις συνδυασμού : 1847X800X1969mm. Μέγιστο ύψος πτώσης: 650mm  

Ελεύθερος απαιτούμενος χώρος : 4847 x 3800mm. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της προμήθειας. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.200,00 € 

(Ολογράφως): δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ 
 

ΆΡΘΡΟ 23: ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ 
Το μονό όργανο πιέσεων ώμων θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εκγύμναση των άνω 

άκρων και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης ολόκληρου του σώματος. Το όργανο θα 

πρέπει να είναι κατασκευασμένο από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του 
κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι περίπου 2,75-3mm. Τα μεταλλικά μέρη του οργάνου θα πρέπει 

να είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες 
οι βίδες και τα παξιμάδια που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά μέρη θα πρέπει να είναι inox 

(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα 
προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού. Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει 

να έχουν επικάλυψη τριών (3) στρώσεων βαφής μετάλλου, συμπεριλαμβανομένου μίας (1) 

στρώσης με φίλτρα UV3 που να αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα 
του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και να μην 

χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα πρέπει να έχουν  περίπου 2/5-1/2 
ίντσες πάχος. 

Ενδεικτικές διαστάσεις συνδυασμού  : 2064X682X1969mm. Μέγιστο ύψος πτώσης: 690mm  

Ελεύθερος απαιτούμενος χώρος : 5064x3682 mm 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

της προμήθειας. 
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Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.200,00 € 

(Ολογράφως): δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ 
 

Για τα άρθρα 21-23 του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της μελέτης, η εγκατάσταση 
θα  πρέπει να γίνει ως εξής:  

Η εγκατάσταση των μονών οργάνων θα πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου της 

προμήθειας, ώστε τα όργανα να παραδοθούν ασφαλή προς χρήση. Τα όργανα θα πρέπει να 
τοποθετούνται σε κοινό πόλο ανά δύο, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών 

συνδυασμών ανάλογα με τις ανάγκες, στον οποίο να είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες 
χρήσης των οργάνων στην Ελληνική γλώσσα. Εάν το έδαφος είναι σαθρό, ο κοινός πόλος θα 

πρέπει να στερεώνεται πάνω σε μεταλλική βάση διαστάσεων τουλάχιστον 45x20cm, με 
εξέχουσες αρσενικές βίδες η οποία να είναι εγκλωβισμένη εντός οπλισμένου σκυροδέματος για 

λόγους ασφαλείας και να ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας. Εάν το έδαφος 

είναι σταθερό, η τοποθέτηση του κοινού πόλου θα πρέπει να είναι δυνατή σε κυβόλιθους 
τσιμέντου ή μπετόν ή ταρτάν με μεταλλικά ούπα απευθείας. 

 

Για τα άρθρα 21-23 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή/παραγωγού του εκάστοτε υπό προμήθεια 
είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001  για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 

14001 για την εφαρμογή «Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο 
πιστοποίησης την κατασκευή/παραγωγή οργάνων γυμναστικής εξωτερικού/υπαίθριου χώρου. 

• Πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και να είναι 

σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 16630 ή ισοδύναμο. 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση του εκάστοτε υπό προμήθεια είδους, 
είναι η ύπαρξη στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης αυτών, η οποία θα δηλώνεται 

από τον διαγωνιζόμενο (εάν δεν είναι ο ίδιος) στη προσφορά του, τουλάχιστον δύο ατόμων 

εξειδικευμένων στην εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου. Τα άτομα αυτά θα 
ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από την 

σχετική κατάσταση των εργαζομένων της εταιρείας. Θα πρέπει δε να φέρουν και ονομαστική 
πιστοποίηση από φορέα πιστοποίησης ότι έχουν εξεταστεί και έχουν πιστοποιηθεί για την 

ανάληψη τοποθέτησης οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου και θα προσκομίζονται τα 

αντίστοιχα έγγραφα καθώς και η εταιρία αυτή να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 45001 «Συστήματα 
διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναμο. Για την απαίτηση αυτή ο 

συμμετέχοντας μπορεί να στηριχτεί στην ικανότητα τρίτου φορέα προσκομίζοντας  τη σχετική 
δέσμευση του για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 24: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΙΣΤΟ 

Α. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
Το φωτιστικό σώμα θα είναι τεχνολογίας LED, κατάλληλο για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού.  

Το φωτιστικό θα είναι κυκλικής διατομής, χωρίς περιμετρικό κάλυμμα και με δύο βραχίονες να 
στηρίζουν το πάνω μέρος του φωτιστικού. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο 

από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής 

περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό). 
Ο βαθμός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης θα είναι τουλάχιστον IP66. 

Ο δείκτης μηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) θα είναι τουλάχιστον ΙΚ09. 

Το φωτιστικό θα διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η υπέρβαση 
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της θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας 
εξωτερικού περιβάλλοντος θα είναι από -40°C έως +50°C. 

Το φωτιστικό θα διαθέτει ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης, για προστασία έναντι 

εισχώρησης νερού και σκόνης, κατασκευασμένες από υλικά που διατηρούν τα χαρακτηριστικά 
τους στο χρόνο και αντέχουν θερμική ή μηχανική καταπόνηση. Ελαστικές φλάντζες 

στεγανοποίησης που παρουσιάζουν σημεία ασυνέχειας και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη 
στεγανότητα του φωτιστικού με την πάροδο του χρόνου δεν επιτρέπονται.   

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων. 

Το φωτιστικό θα σχεδιάζεται και θα παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60598-1 και EN 
60598-2-3 ή ισοδύναμα. 

 
Φινίρισμα 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι προετοιμασμένο κατάλληλα, ώστε να διασφαλίζεται καλή 
προσκόλληση της βαφής και θα πρέπει να βάφεται χρησιμοποιώντας συστήματα βαφής 

κατάλληλα να εγγυηθούν την ανθεκτικότητα της τελικής επιφάνειας στη διάβρωση. Θα 

παρέχεται έκθεση δοκιμής διάβρωσης κατά ISO 9227 ή ισοδύναμη (Δοκιμή διάβρωσης με 
ψεκασμό αλατιού για τουλάχιστον 1400 ώρες). 

 
Σύστημα Στήριξης / Τοποθέτηση 

Ο μηχανισμός στήριξης θα επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε κορυφή ιστού, για 

διαμέτρους ίσες με 60mm. Η εγκατάσταση των σφικτήρων θα είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. 
Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  

Το φωτιστικό θα είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να 
επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και 

τα εργαλεία που θα χρειαστούν. 
 

ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων 
κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με περιεκτικότητα σε χαλκό όχι 

μεγαλύτερη από 1%. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του 
κιτρινίσματος και των συνεπειών του. 

Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) 

τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των 
φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. 

Το εξωτερικό υλικό προστασίας της οπτικής μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από ψημένο 
γυαλί ασφαλείας πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση πλαστικών 

υλικών για ακάλυπτους φακούς. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι εφοδιασμένο µε φίλτρο ανταλλαγής του εσωτερικού αέρα ώστε να 
εξασφαλίζεται η στεγανότητα του και η αποφυγή δημιουργίας υδρατμών στο εσωτερικό της 

οπτικής μονάδας.  
Η οπτική μονάδα θα είναι αποσπώμενη και θα μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο σημείο της 

εγκατάστασης με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων.  
Το φωτιστικό θα είναι FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 

90° ή ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι ταξινομημένο σύμφωνα µε το πρότυπο φωτοβιολογικής ασφάλειας 
ΕΝ 62471 : Exempt Group (μηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο) ή ισοδύναμο. 

 
Φωτεινή πηγή 

Ονομαστική φωτεινή ροή: ≥ 4.500 lm 

Η φωτεινή πηγή LED θα είναι υψηλής απόδοσης (≥ 150 lm/W).  Τα LED θα πρέπει να είναι 
διατεταγμένα σε τυπωμένα κυκλώματα έχοντας ένα στρώμα στήριξης από αλουμίνιο για 

καλύτερη θερμική διάχυση. 
Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4000Κ ± 10%. 

Ο δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων θα είναι Ra≥70. 
Η απόδοση του φωτιστικού σώματος θα είναι τουλάχιστον 110 lm/W. 
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Διάρκεια Ζωής 
Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L90B10 σε Tq=25°C (η απομείωση της 

φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα είναι το 90% από την αρχικά δηλωμένη με ένα κλάσμα 

αποτυχίας των 10%). 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 

συντήρησης. Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινής ροής (Dimming) μέσω 

πρωτοκόλλων DALI ή 1-10V. Επίσης, θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με 
εργοστασιακή προεπιλογή σεναρίων λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθμες φωτισμού. 

Το φωτιστικό θα φέρει ξεχωριστό σύστημα προστασίας από υπερτάσεις μέχρι 10kV, για την 
πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  

Για την ηλεκτρική σύνδεση με τα δίκτυο θα φέρει στυπιοθλίπτη IP68 για καλώδια εξωτερικής 
διαμέτρου από 6mm έως 13mm, ενώ θα παρέχεται προ-καλωδιωμένο (όσον αφορά την 

εσωτερική συνδεσμολογία) και έτοιμο για χρήση με σκοπό την ευκολία στην εγκατάσταση.  

 
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά 

Ονομαστική ισχύς: ≤ 40W 
Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  
Κλάση μόνωσης: Κλάση Ι ή II 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν -επί ποινή αποκλεισμού- και όπως απαιτείται στη διακήρυξη. 

ένα (1) δείγμα του φωτιστικού σώματος  

 
 

Β. ΙΣΤΟΣ  
Ο σιδηροϊστός θα είναι ύψους 4m, σχήματος κολούρου πυραμίδας με διατομή σχήματος κύκλου 

και να είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 3mm. H εξωτερική διάμετρος του 

κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 100mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 60mm.  
Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 300x300x10mm, καλά 

ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν, και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης 
πάχους 8mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο (2) καθέτων πλευρών 

150mm και 75mm. 

Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού 
γείωσης, καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 20mm σε απόσταση 200mm και σε 

τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου 
Φ16, συνολικού μήκους 500mm οι οποίοι θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 100mm καλά 

επεξεργασμένο.  

Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ 
αυτούς γωνιές 20/20/3 ή λάμες 30/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν 

το σπείρωμά τους προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση 
από σκυρόδεμα. 

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 70x300mm για την 
τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με 

τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της 

οπής θα ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης.  
Μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν 

θερμώ σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 & GR-
181(ΔΕΗ) ή ισοδύναμα.  

Εναλλακτικά (ή και επιπρόσθετα) ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, 

τρόχισμα και καθαρισμό, θα αμμοβολείται, ασταρώνεται με εποξειδικό αστάρι και βάφεται με 
τελικό χρώμα απόχρωσης που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η βαφή του ιστού μπορεί να είναι είτε 

απλή είτε ηλεκτροστατική.  
Το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης (αγκύριο) στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον σε 
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τμήμα 100mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης θα  είναι επίσης προστατευμένο με 
γαλβάνισμα.  

Ο ιστός στην κορυφή του μπορεί να δεχτεί βραχίονα μονό ή διπλό, ευθύγραμμο ή καμπύλο, 

οποιασδήποτε διάταξης καθώς επίσης και φωτιστικό κορυφής αφού κολληθεί στην κορυφή του 
ιστού η κατάλληλη συστολή (εάν απαιτείται). 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του φωτιστικού σώματος και του ιστού, η 

μεταφορά του στην τελική θέση καθώς και κάθε δαπάνη και υλικά (καλώδια, φρεάτια, σωλήνες 
ηλεκτρολογικοί κλπ) που θα απαιτηθούν για την έντεχνη τοποθέτηση του. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.400,00 € 

(Ολογράφως): δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 

Για τα άρθρα 24 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» και το πρότυπο ISO 14001 
για την εφαρμογή «Περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο πιστοποίησης το 

σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 

• Πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης εν ισχύ της εταιρείας κατασκευής του υπό 

προμήθεια είδους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 ή ισοδύναμου με πεδίο πιστοποίησης το 
σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 

• Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE και για τα παρακάτω πρότυπα ή 

ισοδύναμα αυτών: 
o EN 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

o EN 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

o EN 55015 / EN 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας) 
o EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

o EN 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα)  
Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες και κανονισμούς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα: 
o Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) ή νεότερη 

o Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility Directive) ή νεότερη 

o Οδηγία 2011/65/ΕU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ή νεότερη 
o Οδηγία 2009/125/ΕC (Eco design, ERP) ή νεότερη 

• Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει 

συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & 
tests) και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting) ή ισοδύναμα αυτών, το οποίο θα αφορά το 

σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει 

επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. 

• Έκθεση δοκιμής (Test Report) κατά ΕΝ60598 ή ισοδύναμο.  

• Έκθεση δοκιμής (Test Report) από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει 
συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού 

ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ 55015 (Όρια 
ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας), ΕΝ 61547 

(Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) ή ισοδύναμα. 

• Έκθεση δοκιμής (Test Report) από διαπιστευμένο κατά ISO 17025:2017  φωτομετρικό 
εργαστήριο, κατά LM79-08 (Mετρήσεις ηλεκτρικών και φωτομετρικών μεγεθών) ή ισοδύναμο, 

για την επιβεβαίωση όλων των φωτομετρικών και λοιπών μεγεθών όπως: η συνολική ισχύς 

κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση (lm/W) του φωτιστικού σώματος, η 
φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης, η 

φωτομετρική καμπύλη (πολικό διάγραμμα) του φωτιστικού. 

• Έκθεση δοκιμής (Test Report) του κατασκευαστή των LED, σύμφωνα με τα πρότυπα 
LM80-08 & TM-21-08 ή μεταγενέστερα. 
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• Έκθεση δοκιμής ή Δήλωση Συμμόρφωσης με το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση με 

το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility) ή ισοδύναμο. 

• Έκθεση δοκιμής αντοχής σε διάβρωση σε ομίχλη αλατονέφωσης κατά το πρότυπο ΕΝ 
ISO 9227 ή ισοδύναμο. 

• Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του φωτιστικού 

σώματος, το οποίο δεν θα είναι ιδιοκατασκευή. 

• Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού. 

• Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση 

εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να 
συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η 

μέτρηση των φωτιστικών. 

• Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, το κάθε 
φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η 

αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου 
εγγυήσεως. 

• Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας για το φωτιστικό σώμα για τουλάχιστον πέντε 

(5) έτη. 

Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις του φωτιστικού σώματος γίνονται δεκτές στην Ελληνική ή την 
Αγγλική γλώσσα. 

 
Για το άρθρο 24 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του ιστού. 

• Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του ιστού σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 
για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμου με πεδίο πιστοποίησης την κατασκευή μεταλλικών 

πυλώνων. 

 
 

 
ΆΡΘΡΟ 25: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ FESTOUCA 

Προπαρασκευασμένος χλοοτάπητας μίγματος Festouca, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει:  
Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε 

βάθος περίπου 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.  

Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, 
περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 

περίπου 10-12cm. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη επιφάνεια. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.  

Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του 
έτοιμου χλοοτάπητα. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με 

ιχνοστοιχεία.  

Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα.  

Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν 

θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει 

αραιό ή ανεπαρκές.  
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση και για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,00 € 
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(Ολογράφως): οκτώ ευρώ 
 

Για το άρθρο 25 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό εν ισχύ της εταιρείας παραγωγής του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο με πεδίο πιστοποίησης την 
παραγωγή και προμήθεια/εμπορία έτοιμου χλοοτάπητα. 

 

 
ΆΡΘΡΟ 26: ΘΑΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θάμνοι μεγάλων διαστάσεων, μεγέθους 7-9lt και ύψους περίπου 30-60cm ανάλογα με το είδος, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Οι θάμνοι θα πρέπει να είναι υγιή, απαλλαγμένοι από 

φυτοπαθολογικές και εντομολογικές προσβολές. Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από 

συμπτώματα προσβολών από έντομα, παθογόνα, νηματώδεις ή άλλους επιβλαβείς οργανισμούς. 

Τα φύλλα δεν θα πρέπει να είναι χλωρωτικά ή με νεκρωτικές κηλίδες ή παραμορφωμένα ή 

σχισμένα. Οι κλώνοι δεν θα πρέπει να έχουν βλαστούς νεκρούς, σπασμένους παραμορφωμένους 

ή με άλλες ζημιές. 

 

ΕΙΔΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

Βιβούρνο Λουσίντουμ Viburnum lucidum 7-9 lt 48 

Φωτίνια Photinia x fraseri 'Red Robin' 7-9 lt 48 

Λιγούστρο Τεξάνουμ Ligustrum japonicum texanum 7-9 lt 48 

Καλλιστήμονας Callistemon sp. 7-9 lt 48 

Αγγελική νάνα Pittosporum Tobira 7-9 lt 48 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται οι δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 

στον τόπο της τελικής φύτευσης, η φύτευση των θάμνων σε λάκκους ανάλογους των 

διαστάσεων του είδους. Η φύτευση των θάμνων σε λάκκους θα γίνεται κατακόρυφα και σε 

στάθμη την ίδια που είχε το έδαφος που τα περιβάλλει. Κατά την φύτευση θα γίνεται συμπίεση 

του χώματος μέσα στον λάκκο φύτευσης, θα διαμορφώνεται λεκάνη άρδευσης ανάλογη με την 

κόμη και θα γίνεται κατάλληλη άρδευση. Μετά την φύτευση θα γίνεται συγκέντρωση και 

απομάκρυνση του άχρηστου υλικού (χώματα, πέτρες, πλαστικά σακίδια, άχρηστα φυτοδοχεία, 

υπολείμματα φυτών κλπ.) σε κατάλληλους χώρους. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00 € 

(Ολογράφως): είκοσι ευρώ 
 

ΆΡΘΡΟ 27: ΔΕΝΔΡΟ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΟΡΜΟΥ 20-25CM 

Δένδρο κουτσουπιά, με περίμετρο κορμού 20-25 cm, μπάλας χώματος 130 lt, εντός κανονικού 

φυτοδοχείου (από πλαστικό ή άλλου υλικού) του οποίου το μέγεθος και η διάμετρος πρέπει να 

είναι ανάλογα με το μέγεθος του φυτού, ύψος κορμού 2-2,50m και συνολικό ύψος φυτού 4-

4,50m, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Το δένδρο θα πρέπει να είναι υγιές, απαλλαγμένο 

από φυτοπαθολογικές και εντομολογικές προσβολές. Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από 

συμπτώματα προσβολών από έντομα, παθογόνα, νηματώδεις ή άλλους επιβλαβείς οργανισμούς. 

Τα φύλλα δεν πρέπει να είναι χλωρωτικά ή με νεκρωτικές κηλίδες ή παραμορφωμένα ή 
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σχισμένα. Οι κλώνοι δεν πρέπει να έχουν βλαστούς νεκρούς, σπασμένους παραμορφωμένους ή 

με άλλες ζημιές. 

 

ΕΙΔΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

Κουτσουπιά  Cercis siliquastrum 130 lt 1 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους και η μεταφορά του, με οποιοδήποτε μέσο, 

το κόστος των εργασιών για το άνοιγμα του λάκκου κατάλληλων διαστάσεων, η φύτευση καθώς 

και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων 

μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που 

απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 440,00 € 
(Ολογράφως): τετρακόσια σαράντα ευρώ 

 
Για τα άρθρα 26-27 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό εν ισχύ του φυτωρίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την 

«Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο από το οποίο θα προέρχεται όλο το φυτικό υλικό που θα 

εγκατασταθεί με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή ή εμπορία φυτών.  

• Εγγραφή του φυτωρίου από το όποιο θα προέρχεται όλο το φυτικό υλικό που θα 

χρησιμοποιηθεί στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο. 

• Άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α του φυτωρίου από το όποιο θα 

προέρχεται όλο το φυτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

 
 

ΆΡΘΡΟ 28: ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ 
Eμπλουτισμένο κηπευτικό χώμα με τύρφη, το οποίο θα πρέπει να είναι βιολογικά ενεργό, 

γόνιμο, επιφανειακό, δηλαδή να μην προέρχεται από βάθος μεγαλύτερο των 70cm, εύθρυπτο, 

με σύσταση αμμοαργιλοπηλώδες (ποσοστό άμμου 50% και άνω) και με ΡΗ 6,5-7,9. Να έχει 
άριστες φυσικοχημικές ιδιότητες, συσσωματώδη υφή, καλή υδατοϊκανότητα και 

υδατοπερατότητα. Να είναι απαλλαγμένο από αυξημένες ποσότητες αλάτων – χωρίς καθόλου 
NaCl και επίσης να είναι όσο το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους πηλού, αγριόχορτα, 

υπολείμματα ριζών, λίθους και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά, βλαβερά για την ανάπτυξη των φυτών. 

Όσον αφορά στη χημική σύσταση του χώματος, θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν χαμηλό 
ποσοστό ενεργού ανθρακικού ασβεστίου και η τύρφη που θα περιέχεται θα πρέπει να έχει λεπτή 

δομή, να είναι εμπλουτισμένη με θρεπτικά στοιχεία και πλήρως απαλλαγμένη από μύκητες, 
σπόρους ζιζανίων και παθογόνους μικροοργανισμούς. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

της προμήθειας. 
 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 25,00 € 
(Ολογράφως): είκοσι πέντε ευρώ 

 

Για το άρθρο 28 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 
πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Έκθεση δοκιμών ή άλλο ισοδύναμο αναφορικά με τον προσδιορισμό της μηχανικής 

ανάλυσης του υλικού. 

•   Δείγμα ενός (1) τεμαχίου του παρακάτω είδους:  
α) εμπλουτισμένου κηπευτικού χώματος σε σάκο περίπου των 100gr  όπως απαιτείται στη 

διακήρυξη. 
 

 
 

ΆΡΘΡΟ 29: ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, Φ17/30cm/1,6lt/h 
Σταλακτηφόρος σωλήνας υπόγειας άρδευσης Φ17/30/1,6 λίτρα/ώρα, ο οποίος θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο, διατομής Φ17, αυτορρυθμιζόμενος με παροχή 1,6lt ανά 
σταλάκτη, και με ισαποχή 30 cm ανά σταλάκτη.  

Το πάχος τοιχώματος θα πρέπει να είναι 1,2mm τουλάχιστον και θα πρέπει να είναι χρώματος 

μωβ (ιώδες). Ο σταλάκτης θα πρέπει να είναι αυτορρυθμιζόμενος με εύρος πιέσεως λειτουργίας 
από 0,5atm έως 4atm τουλάχιστον.  

Για την αποφυγή της αντίστροφης ροής του ακάθαρτου νερού από το εξωτερικό στο εσωτερικό 
τμήμα του σταλάκτη κατά την διακοπή της άρδευσης, ο σταλάκτης θα πρέπει να έχει 

αντισιφωνική διάταξη, που να αποτρέπει την είσοδο του νερού από το έξω στο εσωτερικό 
τμήμα του.  

Ο σταλάκτης, πλέον των άλλων μερών του, θα πρέπει να έχει χαλκό, από κατασκευής, ώστε να 

προστατεύεται από την είσοδο των ριζών στο εσωτερικό του εφόρου ζωής, χωρίς να χρειάζεται 
καμία χημική υποστήριξη με ριζοαπωθητικό. Θα πρέπει να είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να 

αποφευχθούν μελλοντικές εμφράξεις από άλατα. Το μήκος του λαβυρίνθου θα πρέπει να είναι 
38 mm τουλάχιστον, το βάθος του 0,75 mm τουλάχιστον και το πλάτος του 1mm ή 

μεγαλύτερα. Ο σταλάκτης θα πρέπει να είναι ενσωματωμένος στο εσωτερικό επάνω μέρος του 

σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη συμπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτημα κ.λ.π.).  
Ο σταλάκτης θα πρέπει να είναι αυτοκαθαριζόμενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωμα από 

κακή ποιότητα νερού και να έχει ενσωματωμένο φίλτρο 125mm2 τουλάχιστον. Ο σταλάκτης θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κλείνει και να είναι κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

της προμήθειας. 
 

Τιμή ανά μέτρο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,20 € 
(Ολογράφως): δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

 
Για το άρθρο 29 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 

•  Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμου με πεδίο πιστοποίησης την 

κατασκευή/παραγωγή εξοπλισμού / συστημάτων άρδευσης. 

•   Δείγμα ενός (1) τεμαχίου του παρακάτω είδους:  
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α) αυτορυθμιζόμενου σταλακτηφόρου Φ17/30εκ/1.6Λ/Ω με χαλκό, ενδεικτικής διάστασης 

τεμαχίου ενός (1) περίπου μέτρου που να φέρει τρείς (3) σταλάκτες και 

β) μεμονωμένο σταλάκτη ξεχωριστά. 

όπως απαιτείται στη διακήρυξη. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 30: ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΕ Φ 32/6atm 
Σωλήνας άρδευσης ΡΕ Φ32/6atm από πολυαιθυλένιο διαμέτρου Φ 32mm και πίεσης λειτουργίας 

6atm. Θα πρέπει να έχει πάχος τοιχωμάτων 2,30mm τουλάχιστον και βάρος 200gr/m 

τουλάχιστον. Θα πρέπει να έχει αρίθμηση ανά μέτρο. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

της προμήθειας. 

 
Τιμή ανά μέτρο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,40 € 
(Ολογράφως): ένα ευρώ και σαράντα λεπτά  

 

Για το άρθρο 30 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 
πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 

•   Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο αυτού με πεδίο πιστοποίησης 

την κατασκευή/παραγωγή εξοπλισμού / συστημάτων άρδευσης. 

•   Δείγμα ενός (1) τεμαχίου του παρακάτω είδους:  

α) σωλήνα P.E. Φ32/6ΑΤΜ, ενδεικτικής διάστασης τεμαχίου 1 μέτρο περίπου όπως απαιτείται 

στη διακήρυξη. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 31: ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΕ Φ 40/10atm 

Σωλήνας άρδευσης ΡΕ Φ40/10atm από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 3ης γενιάς σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ 12201-2 ή ισοδύναμες. Θα πρέπει να έχει πάχος 

τοιχωμάτων 2,4mm τουλάχιστον και βάρος 290gr/m τουλάχιστον. Ο σωλήνας θα πρέπει να 
αναγράφει σε κάθε μέτρο μήκους την ονομαστική διάμετρο, την πίεση λειτουργίας του, τον 

κατασκευαστή και θα πρέπει να φέρει γραμμική ανά μέτρο αρίθμηση του μήκους από την αρχή 

της κουλούρας.  
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

της προμήθειας. 

 
Τιμή ανά μέτρο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,20 € 
(Ολογράφως): δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

Για το άρθρο 31 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 
πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 
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• Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο αυτού με πεδίο πιστοποίησης 

την κατασκευή/παραγωγή εξοπλισμού / συστημάτων άρδευσης. 

• Δείγμα ενός (1) τεμαχίου του παρακάτω είδους:  

α) σωλήνα P.E. Φ40/10ΑΤΜ, ενδεικτικής διάστασης τεμαχίου 1 μέτρο περίπου όπως απαιτείται 

στη διακήρυξη. 

 
 

 

ΆΡΘΡΟ 32: ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 1'' 

Σφαιρικός κρουνός 1” ο οποίος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ορείχαλκο. Θα πρέπει 

να είναι κοχλιωτός, ΡΝ 16atm και θα πρέπει να έχει ονομαστική διάμετρο 1 ίντσας. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης, το 
κόστος το εργασιών που απαιτούνται για τη τοποθέτηση και η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και 

κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 25,00 € 

(Ολογράφως): είκοσι πέντε ευρώ 

 
Για το άρθρο 32 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω: 

•  Πιστοποιητικό εν ισχύ του εργοστασίου κατασκευής του υπό προμήθεια είδους 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο αυτού, με 

πεδίο πιστοποίησης κατασκευή βαλβίδων. 

 

 

 
ΆΡΘΡΟ 33: ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 12'' 

Ορθογώνιο φρεάτιο με ύψος τουλάχιστον 30cm, διαστάσεις βάσης τουλάχιστον 50x37 cm και 
διαστάσεις καπακιού 41x28cm τουλάχιστον, για υπόγεια τοποθέτηση τεσσάρων (4) 

ηλεκτροβανών.  

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αφρώδες πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή 

πολυπροπυλένιο και με πράσινο ή μαύρο καπάκι.  

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 

οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 
εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

της προμήθειας. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 42,00 € 

(Ολογράφως): σαράντα δύο ευρώ 
 

Για το άρθρο 33 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το 
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πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο αυτού με πεδίο πιστοποίησης 

την κατασκευή/παραγωγή εξοπλισμού / συστημάτων άρδευσης. 

• Δείγμα ενός (1) τεμαχίου του παρακάτω είδους:  

α) φρεατίου ορθογώνιου 12'' όπως απαιτείται στη διακήρυξη 

 

 
 

ΆΡΘΡΟ 34: ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  6" 

Κυλινδρικό φρεάτιο με ύψος τουλάχιστον 23cm, διαστάσεις βάσης περίπου 20cm και διαστάσεις 

καπακιού 16cm περίπου.  

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αφρώδες πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή 

πολυπροπυλένιο και με πράσινο ή μαύρο καπάκι.  

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 

οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 
εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

της προμήθειας. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,00 € 

(Ολογράφως): δεκατρία ευρώ 
 

Για το άρθρο 34 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο αυτού με πεδίο πιστοποίησης 

την κατασκευή/παραγωγή εξοπλισμού / συστημάτων άρδευσης. 

• Δείγμα ενός (1) τεμαχίου του παρακάτω είδους:  

α) φρεατίου στρογγυλού 6" όπως απαιτείται στη διακήρυξη 

 

 
 

ΆΡΘΡΟ 35: ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  1/2'' 

Βαλβίδα εξαερισμού (VACUUM), η οποία θα πρέπει να έχει σώμα από πλαστικό με σπείρωμα ½” 

ΑΡΣ. και διάφραγμα από μεμβράνη. Θα πρέπει να είναι επισκέψιμη - διαιρούμενη σε καπάκι, 

διάφραγμα και σώμα. Θα πρέπει να έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 4.0 bar, θα πρέπει να κλείνει 
σε πίεση 0.6 bar και θα πρέπει να έχει δυνατότητα για εισαγωγή 1.7l/sec αέρα τουλάχιστον.  

Θα πρέπει να τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο της κάθε στάσης, σε θέση όρθια και κάθετη 
του αγωγού, μέσα σε φρεάτιο. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 

οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

της προμήθειας. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,00 € 
(Ολογράφως): εννέα ευρώ 
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Για το άρθρο 35 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμου με πεδίο πιστοποίησης την 

κατασκευή/παραγωγή εξοπλισμού / συστημάτων άρδευσης. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 36: ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  1/2'' 

Βαλβίδα καθαρισμού (FLUSHING), η οποία θα πρέπει να έχει σώμα από πλαστικό με σπείρωμα 
½” ΑΡΣ. και διάφραγμα από μεμβράνη. Θα πρέπει να είναι επισκέψιμη - διαιρούμενη σε καπάκι, 

διάφραγμα και σώμα. 

Θα πρέπει να έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 4.0 bar, θα πρέπει να κλείνει σε πίεση περίπου 0.06 

bar και θα πρέπει έχει παροχή απορροής νερού έως 300 l/h. 

Θα πρέπει να τοποθετείται στο χαμηλότερο σημείο της κάθε στάσης οριζόντια μέσα σε φρεάτιο. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

της προμήθειας. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,00 € 
(Ολογράφως): εννέα ευρώ 

 

Για το άρθρο 36 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 
πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμου με πεδίο πιστοποίησης την 

κατασκευή/παραγωγή εξοπλισμού / συστημάτων άρδευσης.  

 
 

 

ΆΡΘΡΟ 37: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ 
Προγραμματιστής ρεύματος,  ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τρία (3) ανεξάρτητα προγράμματα, 

τέσσερις (4) διαφορετικούς χρόνους έναρξης ανά πρόγραμμα και διάρκεια ποτίσματος από 1 
λεπτό έως 4 ώρες ανά στάση με βήμα αύξησης 1 λεπτό. Θα πρέπει να διαθέτει επταήμερο 

πρόγραμμα ή πρόγραμμα 31 ημερών, καθώς και δυνατότητα ποτίσματος τις μονές ή ζυγές 

ημέρες του μήνα χάρις το ημερολόγιο που διαθέτει. 
Θα πρέπει να έχει επίσης δυνατότητα αυτόματης μετάθεσης των χρόνων έναρξης που 

συμπίπτουν, ποσοστιαία αυξομείωση των χρόνων έναρξης με ένα πλήκτρο (water budgeting). Ο 
προγραμματιστής θα πρέπει να  διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης ενός προγράμματος ασφαλείας 

το οποίο μπορεί να γίνει κύριο πρόγραμμα όποτε απαιτείται. Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να 
προβάλλονται σε μία μεγάλη ευκρινή οθόνη LCD ενώ ο προγραμματισμός θα πρέπει να γίνεται 

με ένα κεντρικό διακόπτη με πέντε (5) πλήκτρα. O προγραμματιστής θα πρέπει να διαθέτει μη 

πτητική μνήμη δηλαδή σε διακοπή ρεύματος ακόμη και χωρίς μπαταρία το πρόγραμμα 
παραμένει στη μνήμη για πάντα. Θα πρέπει να διαθέτει μπαταρία λιθίου 3 volt για τη διατήρηση 

της τρέχουσας ώρας στη μνήμη σε περίπτωση απώλειας του ρεύματος.  
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Ο προγραμματιστής θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού χρόνου καθυστέρησης  
της ενεργοποίησης μεταξύ των στάσεων από 0 έως 60 δευτερόλεπτα με βήμα 5 δευτερολέπτων 

ή σε βήμα του ενός λεπτού μέχρι και 4 ώρες καθώς και προγραμματιζόμενη αναστολή του 

ποτίσματος από 1 έως 7 ημέρες μετά το πέρας των οποίων πρέπει να επανέρχεται στην 
αυτόματη λειτουργία. Ο προγραμματιστής θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες θέσεις για 

προσθήκη αισθητήρων (βροχής, παγετού κλπ) και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
προγραμματισμού της λειτουργίας τους ανά στάση ενώ θα πρέπει να διαθέτει και διακόπτη 

παράκαμψης του αισθητήρα. 

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα προσθήκης αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας (SOLAR 
SYNC) ο οποίος θα πρέπει να κάνει υπολογισμό απωλειών νερού λόγω εξάτμισης και αυτόματη 

τροποποίηση του προγράμματος του προγραμματιστή καθώς και την αναστολή τους σε 
περίπτωση βροχόπτωσης. 

Θα πρέπει να διαθέτει επίσης κύκλωμα master valve, το οποίο θα πρέπει να είναι 
προγραμματιζόμενο ανά στάση και ηλεκτρονική ασφάλεια προστασίας από υπέρταση. Ο 

μετασχηματιστής θα πρέπει να είναι τοποθετημένος εσωτερικά στο κουτί του προγραμματιστή 

το οποίο θα πρέπει να ασφαλίζει με κλειδωνιά (μοντέλο εξωτερικού χώρου). 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της προμήθειας. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 220,00 € 
(Ολογράφως): διακόσια είκοσι ευρώ 

 

Για το άρθρο 37 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 
πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο αυτού με πεδίο πιστοποίησης 

την κατασκευή/παραγωγή εξοπλισμού / συστημάτων άρδευσης. 

 
 

 

ΆΡΘΡΟ 38: ΚΑΛΩΔΙΟ 9Χ1.5ΜΜ 

Tα καλώδια πρέπει να είναι πολύκλωνα αδιάβροχα, κατάλληλα για υπόγεια τοποθέτηση. Η 

διατομή τους πρέπει να είναι περίπου 1,5mm. Πρέπει να είναι 9κλωνο. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης, το 

κόστος το εργασιών που απαιτούνται για τη τοποθέτηση και η δαπάνη του απαιτούμενου 
εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και 

κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 
 

Τιμή ανά μέτρο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,00 € 

(Ολογράφως): οκτώ ευρώ 

 
ΆΡΘΡΟ 39: ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1" ΑC ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Ηλεκτροβάνα, η οποία θα πρέπει να είναι 1’’ θηλυκή A.C.24V. Θα πρέπει να είναι κατάλληλη 
για πίεση λειτουργίας από 0,5atm έως 10atm. Για την αποφυγή πιθανών εμφράξεων, θα πρέπει 

να έχει μαίανδρο στην είσοδο του νερού εντολής. Θα πρέπει να έχει ρυθμιστή ροής (F/C). 
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 
οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της προμήθειας. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 37,00 € 

(Ολογράφως): τριάντα επτά ευρώ 
 

Για το άρθρο 39 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 
πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο αυτού με πεδίο πιστοποίησης 

την κατασκευή/παραγωγή εξοπλισμού / συστημάτων άρδευσης. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 40: ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ 1" - 10 ΑΤΜ - 120MESH 

Φίλτρο δίσκων, το οποίο θα πρέπει να είναι από πλαστικό, χρώματος μαύρου αποτελούμενο από τρία μέρη: 
i) το καπάκι, 

ii) το σώμα και 
iii) το σώμα δίσκων. 

Το σώμα δίσκων θα πρέπει να είναι 120 mesh. Οι δίσκοι θα πρέπει να έχουν επιφάνεια 480cm2 τουλάχιστον. 

Επίσης, θα πρέπει να έχει σπείρωμα 1” για παροχή από 6 έως 8 m3/h. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 
από ακετάλη και θα πρέπει να είναι κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 10atm. Θα πρέπει να έχει θέσεις 

μανομέτρων και μανόμετρα γλυκερίνης 6atm στην είσοδο και την έξοδο. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με οποιοδήποτε 

μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των 
απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που 

απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 280,00 € 
(Ολογράφως): διακόσια ογδόντα ευρώ 

 
Για το άρθρο 40 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της τεχνικής του προσφοράς, επί ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμου με πεδίο πιστοποίησης την 

κατασκευή/παραγωγή εξοπλισμού / συστημάτων άρδευσης. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 41: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ 

Εργασία προετοιμασίας του υπό παρέμβαση χώρου, στα σημεία που θα τοποθετηθούν τα 

ανωτέρω είδη, όπου θα αποξηλωθούν και θα απομακρυνθούν υλικά που ενδέχεται να 

εμποδίζουν ή να δεσμεύουν τον χώρο παρέμβασης για την σωστή και έντεχνη εγκατάσταση των 

νέων υπό προμήθεια ειδών. Πριν την τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών απαιτείται να 

γίνουν κάποιες επεμβατικές εργασίες με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία του χώρου, όπως ο 

καθαρισμός του εν γένει από οποιοδήποτε υλικό εμποδίζει την σωστή τοποθέτηση των ειδών. 
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Θα πρέπει, όπου απαιτείται να πραγματοποιηθούν τα ανάλογα κλαδέματα δέντρων, ο χώρος να 

καθαριστεί από ξερά χόρτα, άγρια βλάστηση και στερεά απόβλητα (μπάζα) που τυχόν θα 

υπάρχουν στον χώρο και οι εργασίες προετοιμασίας να εκτελεσθούν με οποιοδήποτε τρόπο και 

μέσο της επιλογής του Αναδόχου, (δια χειρός – κοπής κλπ ή με μηχανικά μέσα), με προσοχή 

χωρίς να προκληθούν φθορές στον υπόλοιπο χώρο. Στην προετοιμασία του χώρου 

περιλαμβάνονται ακόμη και η καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών όπου απαιτείται 

και οι εργασίες εξομάλυνσης του εδάφους. Τα πλεονάζοντα προϊόντα θα πρέπει να 

συγκεντρωθούν και να απομακρυνθούν με ευθύνη του αναδόχου σε κατάλληλους χώρους. Στο 

σκέλος της προετοιμασίας περιλαμβάνονται ακόμη και οι εργασίες εξυγίανσης κλίσεων, 

εξομάλυνσης του εδάφους και διάστρωσης αυτού σε επιθυμητές κλίσεις. Κατόπιν της 

ολοκλήρωσης της ανωτέρω εργασίας, θα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς ο κάθε χώρος ώστε να 

μπορέσει ο ανάδοχος να ξεκινήσει τις εργασίες τοποθέτησης των υπό προμήθεια ειδών. Οι 

εργασίες του παρόντος άρθρου θα πρέπει να προηγηθούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

έντεχνη τοποθέτηση των ειδών της παρούσας μελέτης. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 

εργαλείων για την έντεχνη εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, τα κλαδέματα, η εξυγίανση και 

εξομάλυνση του εδάφους, καθώς και όποια δαπάνη απαιτηθεί για την τήρηση των μέτρων 

ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας.  

 

Τιμή κατ’ αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6.074,90 € 
(Ολογράφως): έξι χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και 

ενενήντα λεπτά  

 
ΆΡΘΡΟ 42: ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΠΌ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΦΟΡΕΑ 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελούν 

μαζί με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικές και συμπληρωματικές της Υ.Α. 

28492/2009 (Β’ 931): ≪όσον  αφορά  στην  πιστοποίηση  συμμόρφωσης  των  παιδικών  

χαρών,  αυτή  γίνεται  από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει 

οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των 

αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών 

συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα≫. Ο   έλεγχος   θα   πραγματοποιηθεί   

σε   συνδυασμό   με   τον   απαιτούμενο   φάκελο   του προμηθευτή/κατασκευαστή κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε 

και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), ο οποίος θα περιέχει όλα τα 

προβλεπόμενα της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, τόσο για τους 

εξοπλισμούς παιδικής χαράς όσο και για τις επιφάνειες πτώσης. Μετά το πέρας του ελέγχου θα 

εκδοθεί η σχετική βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για την έκδοση της βεβαίωσης 

ελέγχου ή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 220,00 € 
(Ολογράφως): διακόσια είκοσι ευρώ 

 
ΆΡΘΡΟ 43: ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΌ 
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ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμφωνία των επιφανειών πτώσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι 

των επιφανειών πτώσης των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της εγκατάστασης των 

επιφανειών πτώσης. Αναλυτικότερα: 

• Όσον  αφορά  τις  επιφάνειες  πτώσης  από  τεχνητά  υλικά  (χυτά  ελαστικά  δάπεδα), 

θα πραγματοποιηθούν επί τόπου και με κατάλληλα όργανα δειγματοληπτικές μετρήσεις 

αναφορικά με τον έλεγχο του κρίσιμου ύψους πτώσης HIC tests. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για τους ελέγχους. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):700,00 € 
(Ολογράφως):επτακόσια ευρώ 

 

ΆΡΘΡΟ 44: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 

Πληροφοριακής πινακίδας στην περίφραξη παιδικής χαράς, χρώματος και επιλογής της 

Υπηρεσίας με ενδεικτικές διαστάσεις 100x60cm περίπου. Η κατασκευή βιδώνεται πάνω στην 

περίφραξη της παιδικής χαράς. Θα πρέπει να φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας 

λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες σύμφωνα και με την 

απόφαση 28492/2009 (Β’931):  

• Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί.  

• Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους − συνοδούς ατόμων με 

αναπηρία.  

• Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά.  

• Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.  

• Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ.  

• Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας.  

• Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς.  

• Το φορέα χρηματοδότησης του έργου καθώς και λογότυπό του 

 

Στη τιμή  μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, τα απαιτούμενα υλικά και 

μικροϋλικα, η μεταφορά και η τοποθέτηση της πινακίδας πάνω στην περίφραξη. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 295,00 € 
(Ολογράφως): διακόσια ενενήντα πέντε ευρώ 

 

ΆΡΘΡΟ 45: ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Αναμνηστική πινακίδα εισόδου, η οποία θα πρέπει να είναι σε διαστάσεις χαρτιού περίπου Α2. Η 

πινακίδα θα πρέπει να είναι λευκή με μαύρα γράμματα. Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος 
τοποθέτησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάσταση τους. Τέλος, η γραμματοσειρά που 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι η Myriad Pro. Η αναμνηστική πινακίδα θα πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας καθώς και με τις απαιτήσεις του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η τοποθέτησή του, με 

οποιοδήποτε μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 
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 προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
προμήθειας. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 300,00 € 

(Ολογράφως): τριακόσια ευρώ 
 

ΆΡΘΡΟ 46: ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ 
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ  

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπόγειου αρδευτικού δικτύου με χρήση μηχανικών μέσων, σε 
κατάλληλο βάθος για την τοποθέτηση των σωλήνων, σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη 

εδάφη. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του παρόντος άρθρου, καθώς και το κόστος των εργασιών και η 
δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και 

κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,90 € 

(Ολογράφως): ενενήντα λεπτά  
 

 

                      

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
09-03-2022 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
09-03-2022 

Η προϊσταμένη της Τ.Υ. 
 

 

 
 

  

 

Αντωνιάδου Δέσποινα 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 Σουσάνα Καρανικόλα 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Της  επιχείρησης ………………………………….,  έδρα………………., οδός…………………………………,            αριθμός………………, 
τηλέφωνο…………………………………..,      fax……………………… 

 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ‘ΦΩΛΙΑ’ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΤΕΜ 1   

2 
ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ - 
ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΜΕ ΔΙΧΤΥ 

ΤΕΜ 1   

3 ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΤΕΜ 1   

4 ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ‘ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ’ ΤΕΜ 1   

5 
ΧΥΤO ΕΛΑΣΤΙΚO ΔΑΠΕΔO ΠΑΧΟΥΣ 
30mm 

Μ2 105   

6 
ΧΥΤO ΕΛΑΣΤΙΚO ΔΑΠΕΔO ΠΑΧΟΥΣ 
45mm 

Μ2 90   

7 
ΥΠΟΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΌ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Μ3 195   

8 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΑΠΌ ΧΤΕΝΙΣΤΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Μ3 240   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  

Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ” 

  
 

 

Τ.Ε.012/09.03.2022  
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9 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 6   

10  ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 11   

11 ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 1   

12 ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΑΠΛΟ ΤΕΜ 1   

13 ΚΙΟΣΚΙ ΤΕΜ 1   

14 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΑΠΛΟΣ ΤΕΜ 3   

15 ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΕΜ 1   

16 ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΚΙ ΤΕΜ 1   

17 
ΒΡΥΣΗ ΔΙΠΛΗ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΑΜΕΑ 

ΤΕΜ 1   

18 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  Μ 105   

19 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  ΤΕΜ 2   

20 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ TOIXIO  M3 10   

21 ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ ΤΕΜ 2   

22 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΟΔΙΩΝ - SURF BOARD 

ΤΕΜ 2   

23 ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ ΤΕΜ 2   

24 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΕΜ 10   

25 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 
FESTOUCA 

Μ2 585   

26 ΘΑΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ 240   

27 
ΔΕΝΔΡΟ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΟΡΜΟΥ 
20-25CM 

ΤΕΜ 1   

28 ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ Μ3 72   

29 

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 
ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 
ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, 
Φ17/30cm/1,6lt/h 

Μ 2200   

30 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΕ Φ 32/6atm Μ 300   

31 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΕ Φ 40/10atm Μ 100   

32 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 1'' ΤΕΜ 7   

33 ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 12'' ΤΕΜ 4   

34 ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  6"  ΤΕΜ 10   

35 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  1/2'' ΤΕΜ 5   

36 ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1/2'' ΤΕΜ 5   
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37 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 6 
ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΕΜ 1   

38 ΚΑΛΩΔΙΟ 9Χ1.5ΜΜ Μ 70   

39 
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1" ΑC ΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜ 5   

40 
ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ 1" - 10 ΑΤΜ - 
120MESH 

ΤΕΜ 1   

41 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ   

42 
ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΠΌ 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 

ΤΕΜ 1   

43 
ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΌ 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 

ΤΕΜ 1   

44 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ  ΤΕΜ 1   

45 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΤΕΜ 1   

46 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΑΦΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΤΜΧ 2600   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α. 24%  

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 
 
 

……………………………..   …./…./2022 

 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα Επιχείρησης) 




