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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 τοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Σαχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ, ΓΙΑΛΟ – 
ΑΚΣΗ ΚΑΜΠΑΝΗ 

Πόλη ΜΤΚΟΝΟ 

Σαχυδρομικός Κωδικός 84600 

Φώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Σηλέφωνο +302289023261 

Υαξ +302289022229 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  mayor@mykonos.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ισιδώρα Αλεξανδροπούλου 

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

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   ο Δήμος Μυκόνου  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

   

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο νόμος 4412/2016 (Α‟ 147) „‟Δημόσιες υμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ‟‟  

 

 

τοιχεία Επικοινωνίας  

α) Σα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε..Η.ΔΗ.. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το τμήμα εξόδων / γραφείο προμηθειών, οδός 
Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, ΣΚ.84600, Σηλ +302289023261, Fax +302289022229, αρμόδιος 
επικοινωνίας Ισιδώρα Αλεξανδροπούλου, email: oik@mykonos.gr, και από τη διαδικτυακή πύλη 
του Δήμου Μυκόνου www.mykonos.gr 

 

1.2 τοιχεία Διαδικασίας-Φρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά, μόνο  
βάσει  τιμής. 

17PROC006224957 2017-05-23

mailto:mayor@mykonos.gr
http://www.mykonos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:oik@mykonos.gr
http://www.mykonos.gr/


 

ελίδα 5 

 

Φρηματοδότηση της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ 
χιλιάδων διακοσίων ογδόντα Ευρώ (198.280,00€) πλζον του ΥΠΑ (24%), ήτοι στο ποσό των 
Διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά Ευρώ και είκοσι λεπτών 
(245.867,20€).  

 

Υορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι: ο Δήμος Μυκόνου   

 

Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  τους αντίστοιχους  Κ.Α. 15-7336.0008 και 15-
7336.0001 του Δήμου Μυκόνου όπως αναφέρονται στις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού 
τους,   σε βάρος του οικονομικού έτους 2017. 

Ειδικότερα:  

για το Δήμο Μυκόνου εκδόθηκε η με αριθ. 60/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   
 με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 245.867,20€ σε βάρος των Κ.Α. 15-7336.0008 και 15-
7336.0001 προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και διατέθηκε πίστωση ποσού  200.000€ σε 
βάρος του  Κ.Α. 15-7336.0008 και ποσού 45.867,20€ σε βάρος του Κ.Α. 15-7336.0001 οικονομικού 
έτους 2017 (ΠΑΤ  με α/α 293/16-05-2017) και (ΠΑΤ  με α/α 294/16-05-2017) αντίστοιχα, σύμφωνα 
με τις οποίες δεσμεύθηκαν οι σχετικές πιστώσεις κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της  παρ 1α του 
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016).  

 

1.3 υνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ» που αφορά κυρίως στην προμήθεια υλικών για τη 
συντήρηση, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού σταδίου Μυκόνου με σκοπό τη 
δυνατότητα τέλεσης αγώνων. Σα κοινωνικά οφέλη, που αναμένονται να προκύψουν από το 
παραπάνω αθλητικό γεγονός, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τον Δήμο Μυκόνου. 
υγκεκριμένα, συντηρούνται και εξοπλίζονται με τα απαραίτητα όργανα στίβου οι ήδη 
υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις, προβάλλονται τα τοπικά σωματεία και οι αθλητές, 
καλλιεργείται η αθλητική παιδεία και τέλος αποτελούν σημαντική στήριξη της οικονομίας του 
νησιού, αφού μετακινούνται και παραμένουν στον τόπο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον 600 
άτομα για τρείς με τέσσερις μήνες. 

Ειδικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει :  

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΑ 

1 βατήρας εκκίνησης 8 Σεμάχιο  

2 καμπανάκι με στροφόμετρο 1 Σεμάχιο 

3 πιστόλι εκκίνησης 2 Σεμάχιο 

4 Εμπόδιο 65 Σεμάχιο 

5 σετ πυραμίδων ένδειξης διαδρομής 1 ετ 

6 πίνακα αποτελεσμάτων 4 Σεμάχιο 

7 πυραμίδας ένδειξης επίδοσης σφαίρας 1 Σεμάχιο 

8 σφαίρα 3kg 4 Σεμάχιο 
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9 σφαίρα 4kg 3 Σεμάχιο 

10 σφαίρα 5kg 3 Σεμάχιο 

11 σφαίρα 7.260gr 2 Σεμάχιο 

12 αναστολέα σφαιροβολίας 1 Σεμάχιο 

13 δίσκου 1kg 3 Σεμάχιο 

14 δίσκο 1,5kg 3 Σεμάχιο 

15 δίσκο 2kg 3 Σεμάχιο 

16 πυραμίδες ένδειξης επίδοσης δίσκου 1 Σεμάχιο 

17 ακόντιο 500gr 3 Σεμάχιο 

18 ακόντιο 600gr 3 Σεμάχιο 

19 ακόντιο 700gr 3 Σεμάχιο 

20 ακόντιο 800gr 3 Σεμάχιο 

21 κλωβός δισκοβολίας 1 Σεμάχιο 

22 μετροταινίες  4 Σεμάχιο 

23 βαλβίδα σφαιροβολίας 1 Σεμάχιο 

24 βαλβίδα δισκοβολίας 1 Σεμάχιο 

25 

βαλβίδα αγώνων άλματος μήκους 
τριπλούν 3 

Σεμάχιο 

26 

πάγκο αναπληρωματικών 14 
καθισμάτων 4 

Σεμάχιο 

27 

πάγκο αναπληρωματικών 6 
καθισμάτων 2 

Σεμάχιο 

28 

συνθετικό τάπητα  με τη μέθοδο της 
"απόξεσης" 3000 

Σμ 

29 συνθετικό τάπητα τύπου "SANDWICH" 575 Σμ 

 

Σα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37400000-2 (Αθλητικά είδη και εξοπλισμός), 37415000-0 (Αθλητικός 
εξοπλισμός),  37421000-5 (Σάπητες γυμναστηρίων). 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 245.867,20 € συμπεριλαμβανομένου 
ΥΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΥΠΑ: € 198.280,00  ΥΠΑ 24% : € 47.587,20). 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια 
ειδών και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα. 
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Οι ποσότητες των ανωτέρω υλικών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με 
τις ανάγκες της Τπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια είδη - υλικά. Οι τυχόν αλλαγές στις 
ποσότητες  δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της δαπάνης της σύμβασης 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α (μελέτη της υπηρεσίας) και ειδικότερα στο Σεύχος της  Σεχνικής  Περιγραφής και 
στις Σεχνικές Προδιαγραφές  της μελέτης της υπηρεσίας  που  αποτελεί  αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσας διακήρυξης  τους όρους της οποίας ο ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και  ανεπιφύλακτα. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

 

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

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

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

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

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

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

 του ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων…»,  

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

 Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87 Α). 
 
 Σις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΥΕΚ 114 Α). 
 Σην με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό ύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΥ-ΠΧ5). 

  Σις σχετικές διατάξεις του Ν..3731/2008 

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

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

 του ν. 3469/2006 (Α‟ 131) “Εθνικό Συπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 

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

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

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
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 Σου το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Τπουργικής Απόφασης (Β‟ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων του 
Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Τπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

 Σης υπ‟ αριθμ 95/2017 απόφασης του Δημοτικού υμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της ανάθεσης σε τρίτους της υπηρεσίας: «Προμήθεια υλικών 
για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων», με ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό.  

 Σης υπ‟ αριθμ 10/2017 μελέτης της Σεχνικής Τπηρεσίας του Δήμου. 

 Σου με ΑΔΑΜ 17REQ006184828 καταχωρηθέντος  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. πρωτογενούς  αιτήματος 
του Δήμου Μυκόνου για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων». 

 Σης υπ‟ αριθμ. 60/2017 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη ποσού 245.867,20€ σε βάρος των Κ.Α. 15-7336.0008 και 15-7336.0001 προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2017 και διατέθηκε πίστωση ποσού  200.000€ σε βάρος του  Κ.Α. 15-
7336.0008 και ποσού 45.867,20€ σε βάρος του Κ.Α. 15-7336.0001 οικονομικού έτους 2017 (ΠΑΤ  
με α/α 293/16-05-2017) και (ΠΑΤ  με α/α 294/16-05-2017) αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οποίες 
δεσμεύθηκαν οι σχετικές πιστώσεις κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της  παρ 1α του άρθρου 4 
του ΠΔ 80/2016).  

 Σης  υπ‟ αριθμ. 60/2017 Απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
μελέτη με αριθ 10/2017 της Σεχνικής Τπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου που αφορά την 
«Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» και καταρτίστηκαν οι όροι 
διακήρυξης περί διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ως 
άνω προμήθεια  

 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. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.Δ.Η..), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ως άνω συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗ. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ 
ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΕΗΔΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
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Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr 

του Ε..Η.ΔΗ.. 

 

30-05-2017 

 

31-05-2017  

και ώρα 10:00 

16-06-2017 

και ώρα 23:00  

 

1.6 Δημοσιότητα 

 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Σο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ).  

Σο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε..Η.ΔΗ..:  http://www.promitheus.gov.gr,  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων υμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  και στον Ελληνικό Σύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Ήτοι σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε δύο τοπικές εφημερίδες 

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

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.mykonos.gr  όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ‟ 
αυτή.   

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Σύπο και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται,  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 Φ 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  

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. 
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Σα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
 

 η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα ήτοι η μελέτη της υπηρεσίας  (ενδεικτικός 
προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές – ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική έκθεση,  
Γενική υγγραφή υποχρεώσεων) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . 
 

 Σο Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης [ΣΕΤΔ] 
 

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

 Σο έντυπο οικονομικής προσφοράς του αναδόχου  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της ύμβασης 

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 υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων 
(ΕΗΔΗ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Σα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 8 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του 
Ε..Η.ΔΗ.. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται 
από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 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 περιπτώσεις: 

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

Σα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Συχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Σα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η υνθήκη της Φάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και 
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
ΤΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, 
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

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

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια (prospectus)  και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται  και στην αγγλική χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

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

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου ή στα 
κράτη-μέρη της Δ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (πρώην Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Σαμείο 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.Υ.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 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
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εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

 

2.2 Δικαίωμα υμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

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

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών 

(3.965,60€).  

την 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, ήτοι πέντε (5) μηνών, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης 
επ‟ αυτών, και   
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων 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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του υμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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/ΔΕΤ του 

υμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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τις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

τις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

υμβουλίου. 

ε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 

την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 

ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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.  

 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 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,  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ‟ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

 

2.2.3.4. Ο προσφέρων 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. 

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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. την περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου 
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(Ε.Ο.Φ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Δ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο  Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο και καλούνται να προσκομίσουν: 

 Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με πιστοποίηση της 
εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 
δημόσια αρχή, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Ψς απόδειξη για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του, για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν :  

α) Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ύψους τουλάχιστον ίσου με τον Προϋπολογισμό της 

Μελέτης χωρίς τον Υ.Π.Α., από αναγνωρισμένη τράπεζα ή το Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (πρώην Ε.Σ.Α.Α. - 

Σ..Μ.Ε.Δ.Ε.) όπως εκάστοτε εκδίδεται από το κάθε ίδρυμα. 

 

β) Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών ή Ε3 ή Υ2 ή άλλο της 

επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,  των τριών (3) τελευταίων οικονομικών 

χρήσεων  που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού. 

 

ε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (3) 

διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα 

έγγραφα. ε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισμών, μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα 

λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Υορολογικών Δηλώσεων. 

 

2.2.6 Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα   

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δειψλνπλ:  

α)  να υποβάλλουν κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων γενικότερα προμηθειών που έχει 

εκτελέσει ο προσφέρων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία 2014-2016, με 

αναφορά της προμήθειας, της ημερομηνίας έναρξης και λήξης, και του δημόσιου ή ιδιωτικού 

παραλήπτη. Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και 

εμπρόθεσμες) αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά 

(βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής)  που έχουν εκδοθεί ή 

θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με δήλωση του 

οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης. 

Ο κατάλογος να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος : 

 

Τπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων 
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Α/Α 

Πελάτης 

(Δημόσιος 

ή ιδιωτικός 

Παραλήπτης) 

ύντομη 

Περιγραφή της 

Προμήθειας / 

Ποσότητα 

Ημ/νία έναρξης & 

Λήξης Τλοποίησης 

της Προμήθειας 

Παρούσα 

Υάση 

τοιχείο 

Σεκμηρίωσης 

 

 

- Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΤΑ ΥΑΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: ολοκληρωμένο 

επιτυχώς / σε εξέλιξη. 

 

- Ειδικά η στήλη «ΣΟΙΦΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: 

πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής (βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας 

Αρχής) ή δήλωση που θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης   

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 «Διαχείριση ποιότητας» με αντικείμενο αθλητικές 

εγκαταστάσεις εν ισχύ ή ισοδύναμο αυτού. 

 

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 «ύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης» με αντικείμενο 

αθλητικές εγκαταστάσεις εν ισχύ ή ισοδύναμο αυτού και 

 

 Πιστοποιητικό ΕΛΟΣ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 «Διαχείριση υγείας & ασφάλειας 

στην εργασία» με αντικείμενο αθλητικές εγκαταστάσεις εν ισχύ ή ισοδύναμο αυτού. 

2.2.8 τήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. την 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.  

 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το 

άρθρο 78 του ν.4412/2016, το Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης περιέχει επίσης 

τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φoρείς αυτούς με την συμπλήρωση ξεχωριστού 

ΣΕΤΔ.  

 την περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων,  οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής κατά περίπτωση. 

 Η παραπάνω παράγραφος αφορά  ικανότητες  που  βασίζονται  οι προσφέροντες σε  

άλλους  φορείς  μόνο  εάν  οι  τελευταίοι   θα  εκτελέσουν  για  την  εκτέλεση  μέρους  της 

σύμβασης,  για  τις οποίες  απαιτούνται οι  συγκεκριμένες  ικανότητες.  Η πώληση των υπό 
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προμήθεια ειδών στον προσφέροντα εάν δε τα κατασκευάζει ο ίδιος, δε θεωρείται στήριξη 

σε άλλο φορέα. 

 

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 ΦΙΙ 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 ικανότητες. 

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. 

 Η πλήρωση των απαιτήσεων του Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλωσης στο 

ΜΕΡΟ ΙΙΙ: Λόγοι Αποκλεισμού και στο ΜΕΡΟ  IV A: Καταλληλότητα για την άσκηση 

της επαγγελματικής δραστηριότητας  πρέπει να ικανοποιείται  από όλα τα μέλη της 

ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων  του Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλωσης  

στο ΜΕΡΟ IV Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, Γ: Σεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα, Δ: υστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των μελών της ένωσης. 

Τπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 

των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016 Τππνπνηεκέλν Έληππν Υπεχζπλεο Γήισζεο (ΤΔΥΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα 

κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΙV, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 

δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Τν ΤΔΥΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΣΥ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 

(ΑΓΑ:  ΩΦ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Τν ΤΔΥΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο ΔΑΑΓΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr) 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Επί λνκηθώλ πξνζώπσλ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

Τν ΤΕΥΔ ζα ππνγξάθεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπό ηνπο θαη ζα αθνξά ην λνκηθό πξόζσπν. 

Εηδηθά όκσο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ην ΤΕΥΔ ζα ππνβάιιεηαη επί 

αλσλύκσλ εηαηξεηώλ από όια ηα κέιε ηνπ Δ.Σ θαη ην δηεπζύλνληα ζύκβνπιν θαη επί εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη επί πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ από ηνλ ή ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο θαη 

ζα αθνξά ηνλ ίδην ηνλ δεινύληα ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15. 
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Oη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ κόλν ηελ Ελόηεηα α ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα 

ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV ηνπ ΤΕΥΔ.  

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Σο δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

την περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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 

Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ 

εθδόζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο απφ ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 

πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή ζηα 

πξόζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό θαηά ηα 

εηδηθόηεξα αλαθεξόκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν. 

Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ) θαη ΙΚΔ ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά θαη΄ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

Σηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ) ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 

θαη΄ειάρηζηνλ ζην Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

Σε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
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β1) γηα ηελ  παξάγξαθν 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα 

αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο εθδόζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο απφ ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε. 

β2) γηα ηελ  παξάγξαθν 2.2.3.2  πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηόζν θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ όζν θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθόκηζεο 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ 

ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 

φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 

έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 

2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ 

παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 

4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ κεηξώνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί 

ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, 

ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Εηδηθόηεξα, νη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ειιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην Βηνηερληθό ή Εκπνξηθό ή Βηνκεραληθό Επηκειεηήξην απφ ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ  ζπλαθέο κε ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα 

επάγγεικα ηνπο αθεηέξνπ, ηόζν θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ, όζν 

θαη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο.  
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν: 

α) Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ύψους τουλάχιστον ίσο με τον Προϋπολογισμό της 

Μελέτης χωρίς τον Υ.Π.Α., από αναγνωρισμένη τράπεζα ή το Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (πρώην Ε.Σ.Α.Α. - 

Σ..Μ.Ε.Δ.Ε.) όπως εκάστοτε εκδίδεται από το κάθε ίδρυμα. 

β) Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών ή Ε3 ή Υ2 ή άλλο της 

επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,  των τριών (3) τελευταίων οικονομικών 

χρήσεων  που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού. 

ε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (3) 

διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα 

έγγραφα. ε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισμών, μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα 

λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Υορολογικών Δηλώσεων. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

α) Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων γενικότερα προμηθειών που έχει εκτελέσει ο 

προσφέρων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία 2014-2016, με αναφορά της 

προμήθειας, της ημερομηνίας έναρξης και λήξης, και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι 

παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμες) 

αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά (βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής)  που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 

αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με δήλωση του οικονομικού φορέα που 

θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης. 

Ο κατάλογος να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος : 

 

Τπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων 

 

Α/Α 

Πελάτης 

(Δημόσιος 

ή ιδιωτικός 

Παραλήπτης) 

ύντομη 

Περιγραφή της 

Προμήθειας / 

Ποσότητα 

Ημ/νία έναρξης & 

Λήξης Τλοποίησης 

της Προμήθειας 

Παρούσα 

Υάση 

τοιχείο 

Σεκμηρίωσης 

 

- Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΤΑ ΥΑΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: ολοκληρωμένο 

επιτυχώς / σε εξέλιξη. 

- Ειδικά η στήλη «ΣΟΙΦΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: 

πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής (βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας 

Αρχής) ή δήλωση που θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν.: 

Α) Πιστοποιητικά  υστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001 σε ισχύ, ή άλλο ισοδύναμο. 

Β)Πιστοποιητικό υστήματος Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 σε ισχύ, ή άλλο 

ισοδύναμο. 
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Γ) Πιστοποιητικό υστήματος Διαχείρισης Τγείας &  Ασφάλειας στη Εργασία κατά QHSAS 

18001:2007/ ΕΛΟΣ 1801/2008 σε ισχύ, ή άλλο ισοδύναμο. 

Σα οποία να έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

Β.6. 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.7. την 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. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της ύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής.  

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της υπ‟αριθμ. 10/2017 μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. την προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Φρόνος και Σρόπος υποβολής προσφορών  

Φρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Τπουργική 

Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΥΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ.)». 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 

να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Τπουργικής 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΥΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ.)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Τπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο ύστημα. ε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

ΕΗΔΗ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 

ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής –Σεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. την συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Σα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. ε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές 

προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να 

επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και 

οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν 

υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς . 

 2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
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Σα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 

σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το ύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα 

οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Σέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 

καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη φραγίδα της Φάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΥΕΚ, τα 

τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 

προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Υακέλου «Δικαιολογητικά υμμετοχής- Σεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Σα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 

προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΣΕΤΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ 

και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΣΕΤΔ το οποίο βρίσκεται συνημμένο στο τέλος 
της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV)  

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

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

 

Επισημαίνεται ότι : 

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ένα ΣΕΤΔ. 

17PROC006224957 2017-05-23

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


 

ελίδα 25 

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και 

να υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΣΕΤΔ, στο οποίο παρατίθενται 

οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV  

 την περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της 

αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΣΕΤΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και 

χωριστό ΣΕΤΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων  

 τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα 

πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΣΕΤΔ.  

γ) Τπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία  θα δηλώνουν ότι  έλαβαν γνώση των όρων  

της διακήρυξης και της υπ. αρ. 10/2017 Σεχνικής Μελέτης καθώς και των διατάξεων  που 

αναφέρονται σε αυτές και ότι τα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

2.4.3.2 Σεχνική προσφορά  

Η τεχνική προσφορά περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την 

τεχνική εμπειρία, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα 

έγγραφα της σύμβασης και πρέπει με ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει, τα κάτωθι στοιχεία :  

α) Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων γενικότερα προμηθειών που έχει εκτελέσει ο 

προσφέρων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία 2014-2016, με αναφορά της 

προμήθειας, της ημερομηνίας έναρξης και λήξης, και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι 

παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμες) 

αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά (βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής)  που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 

αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με δήλωση του οικονομικού φορέα που 

θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης. 

Ο κατάλογος να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος : 

 

Τπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων 

 

Α/Α 

Πελάτης 

(Δημόσιος 

ή ιδιωτικός 

Παραλήπτης) 

ύντομη 

Περιγραφή της 

Προμήθειας / 

Ποσότητα 

Ημ/νία έναρξης & 

Λήξης Τλοποίησης 

της Προμήθειας 

Παρούσα 

Υάση 

τοιχείο 

Σεκμηρίωσης 

 

- Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΤΑ ΥΑΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: ολοκληρωμένο 

επιτυχώς / σε εξέλιξη. 

- Ειδικά η στήλη «ΣΟΙΦΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: 

πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής (βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας 

Αρχής) ή δήλωση που θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης 

 

β) Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών στην Ελληνική.  Μετά  από  κάθε  αναλυτική   
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περιγραφή  και  τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus ή 

τεχνικά φυλλάδια ή φωτογραφίες ή ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την 

συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους  με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

Σα απαραίτητα prospectus ή τεχνικά φυλλάδια, μπορούν να υποβληθούν και στη Αγγλική γλώσσα, 

χωρίς επίσημη μετάφραση.  

γ)Δικαιολογητικά εμπειρίας του συμμετέχοντα στην κατασκευή τουλάχιστον ενός σταδίου 

ταρτάν (συνθετικού τάπητα) με βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας που το κατασκεύασε την 

τελευταία τριετία με αντίστοιχο πολυουρεθανικό τάπητα, σε Δημόσιο τάδιο στην Ελλάδα.  

δ)Για το άρθρο 34 της μελέτης : 

 Εργαστηριακό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 της IAAF του συνολικού συστήματος που 

προσφέρουν και εργαστηριακό έλεγχο από εργαστήριο πιστοποιημένο από την IAAF ότι το 

σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΝ  14.887 /2013.  

 

ε) Για το άρθρο 35 της μελέτης : 

 Εργαστηριακό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 της IAAF του συνολικού συστήματος που 

προτείνει και εργαστηριακό έλεγχο από εργαστήριο πιστοποιημένο από την IAAF ότι το 

σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΝ 14.887 /2013 και του DIN 18035/7 

2014-10 και ακαυστότητας κατά ISO 11925-2/2010. 

 

στ) Για τα άρθρα 34 και 35 της μελέτης 

 Εργαστηριακό πιστοποιητικό για τους κόκκους EPDM ότι πληρούν τις απαιτήσεις του 

DIN 54.001 καθώς και για την αντίσταση στις υπεριώδεις ακτίνες του Ηλίου. 

 Εργαστηριακό έλεγχο ότι πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για 

Αθλητικά δάπεδα NF P 90-100/2008. 

 Πιστοποίηση του προμηθευτικού οίκου ότι είναι οικολογικής παραγωγής προϊόντων 

ECOSPECIFIER GLOBAL. 

 Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς  ISO 9001:2008 «Διαχείριση 

ποιότητας», ISO 14001:2004 «ύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών, 

του οίκου παραγωγής του ελαστικού τάπητα. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, 

δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ζ)Τπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα για την συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών σε 

σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

η) Τπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα ότι το σύστημα και τα υλικά, των άρθρων 34 και 35 της 

μελέτης, είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης.               

 

θ)Ονομαστική κατάσταση προσωπικού του συμμετέχοντα από αρμόδια υπηρεσία (ΙΚΑ, 

Επιθεώρηση εργασίας, Ε7 ή άλλο). 

 

ι)Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 «Διαχείριση ποιότητας», ISO 14001:2004 «ύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» και ΕΛΟΣ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 «Διαχείριση υγείας & 

ασφάλειας στην εργασία» του προσφέροντα  με αντικείμενο αθλητικές εγκαταστάσεις εν ισχύ ή 

ισοδύναμο αυτού. 
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα 

οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Σέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 

καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη φραγίδα της Φάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΥΕΚ, τα 

τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.  

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 

προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας 

2.4.4 Περιεχόμενα Υακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Σρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης,  όπως ορίζεται κατωτέρω:  

Α. Σιμές 

Η τιμή των προς προμήθεια υλικών δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Επειδή  στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, 

ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά”  εκτός από την 

ηλεκτρονική προσφορά του συστήματος, και  την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 

ψηφιακά υπογεγραμμένη (σε μορφή pdf.) σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα 

ΙΙ της παρούσας διακήρυξης 

 

την τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., για την παροχή  των υπό προμήθεια 

ειδών 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. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Υ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

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

αναπροσαρμόζονται. 

Ψς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΤΡΨ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΤΡΨ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται. 

την οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους 

πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  
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2.4.5 Φρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. την τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 

(Φρόνος 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. (Φρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

προσφορές, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η)η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Σο πιστοποιημένο στο ΕΗΔΗ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (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 υμμετοχής-Σεχνική 
Προσφορά»  θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 πμ. 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου.  

β) τη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη 
των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των 
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Σα ανωτέρω 
υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 
δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση 
τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
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κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 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 να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

την 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.  

Σα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες 
μέσω του ΕΗΔΗ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

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

Σα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

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

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του υστήματος, ειδοποίησής του. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ‟ ανώτατο 
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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: 
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το Σ.Ε.Τ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

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

ε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Σ.Ε.Τ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Σα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν.4412/2016 
προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) 

ευρώ (προ ΥΠΑ). (άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/16).  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Σα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό υνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 36 
του ν. 4129/2013  εφόσον απαιτείται  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Σο 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

την περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
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3.4 Ενστάσεις  

ε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της 
ειδικής φόρμας του υστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου 
τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο 
και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω 
της λειτουργίας του υστήματος “Επικοινωνία”. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 
συντελούνται μετά την 31η Μαΐου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 
345 έως 374) του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 54 του Ν. 
4465/2017 

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 του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός ΥΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

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. Σο περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της Διακήρυξης  και 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, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

ε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης, εκτός ΥΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 

των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  υμβατικό 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 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Φ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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. 
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4.4 Τπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. ε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 

τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  

το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 

προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 

του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Σροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
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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 υνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σρόπος πληρωμής  

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

α) Σο 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. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Σον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Υ.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 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων υμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΥΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Σο ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων υμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ‟ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

τον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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

Σο παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΥΠΑ. 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. 

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

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. 

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Φρόνος παράδοσης 
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Φρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια κατόπιν εντολής της αρμόδιας 

υπηρεσίας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα σε τόπο και χρόνο που υποδεικνύονται από 

την Τπεύθυνη για την διαχείριση της ύμβασης Τπηρεσία. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 

την περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς 

να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι 

κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται 

να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Φρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

ανάδοχος.  

Σο 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. 

Σα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Τλικά 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. Σα έξοδα 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
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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. 

Σο 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. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 

από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 

εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το 

θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 

σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 

εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 

και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. ε 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. 

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. 

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

                                                                           ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι –  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Μελέτης  10/2017 

  

 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ» 

 

Προϋπολογισμός δαπάνης …………………...€198.280,00......………………ΕΤΡΨ. 

 

Υ.Π.Α. 24%…………… ……………....................€47.587,20……..……………ΕΤΡΨ. 

 

ύνολο απαιτούμενης πίστωσης : ……………€245.867,20  .…….….……….ΕΤΡΨ. 

ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ ………………… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 10/2017 
 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια υλικών για τη συντήρηση, τη βελτίωση 
και τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών σταδίων Μυκόνου  με σκοπό τη δυνατότητα τέλεσης των 
«Αιγαιοπελαγίτικων» και άλλων αγώνων. Σα κοινωνικά οφέλη, που αναμένονται να προκύψουν 
από το παραπάνω  αθλητικό γεγονός, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τον Δήμο Μυκόνου. 
υγκεκριμένα, συντηρούνται και εξοπλίζονται με τα απαραίτητα όργανα στίβου οι ήδη 
υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις, προβάλλονται τα τοπικά σωματεία και οι αθλητές, 
καλλιεργείται η αθλητική παιδεία και τέλος αποτελούν σημαντική στήριξη της οικονομίας του 
νησιού μας, αφού μετακινούνται και παραμένουν στον τόπο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον 
600 άτομα για τρείς με τέσσερις μήνες. 

 

Ειδικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:  

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΑ 

1 βατήρας εκκίνησης 8 Σεμάχιο  

2 καμπανάκι με στροφόμετρο 1 Σεμάχιο 

3 πιστόλι εκκίνησης 2 Σεμάχιο 

4 εμπόδιο 65 Σεμάχιο 

5 σετ πυραμίδων ένδειξης διαδρομής 1 ετ 

6 πίνακα αποτελεσμάτων 4 Σεμάχιο 

7 πυραμίδας ένδειξης επίδοσης σφαίρας 1 Σεμάχιο 

8 σφαίρα 3kg 4 Σεμάχιο 

9 σφαίρα 4kg 3 Σεμάχιο 

10 σφαίρα 5kg 3 Σεμάχιο 

11 σφαίρα 7.260gr 2 Σεμάχιο 

12 αναστολέα σφαιροβολίας 1 Σεμάχιο 

13 δίσκου 1kg 3 Σεμάχιο 

14 δίσκο 1,5kg 3 Σεμάχιο 

15 δίσκο 2kg 3 Σεμάχιο 

16 πυραμίδες ένδειξης επίδοσης δίσκου 1 Σεμάχιο 

17 ακόντιο 500gr 3 Σεμάχιο 

18 ακόντιο 600gr 3 Σεμάχιο 

19 ακόντιο 700gr 3 Σεμάχιο 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
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20 ακόντιο 800gr 3 Σεμάχιο 

21 κλωβός δισκοβολίας 1 Σεμάχιο 

22 μετροταινίες  4 Σεμάχιο 

23 βαλβίδα σφαιροβολίας 1 Σεμάχιο 

24 βαλβίδα δισκοβολίας 1 Σεμάχιο 

25 

βαλβίδα αγώνων άλματος μήκους 
τριπλούν 3 

Σεμάχιο 

26 

πάγκο αναπληρωματικών 14 
καθισμάτων 4 

Σεμάχιο 

27 

πάγκο αναπληρωματικών 6 
καθισμάτων 2 

Σεμάχιο 

28 

συνθετικό τάπητα  με τη μέθοδο της 
"απόξεσης" 3000 

Σμ 

29 συνθετικό τάπητα τύπου "SANDWICH" 575 Σμ 

 

Σα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37400000-2 (Αθλητικά είδη και εξοπλισμός), 37415000-0 
(Αθλητικός εξοπλισμός), 37421000-5 (Σάπητες γυμναστηρίων). 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 245.867,20 € 
συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΥΠΑ: € 198.280,00  ΥΠΑ 24% : € 
47.587,20). 

 

Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους (Κ.Α. 15-7336.0008 και 15-7336.0001). 

           Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού για το σύνολο της 
μελέτης και σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016) «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

   

 

                     

Μύκονος   05-05-2017 

Θεωρικθκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 

 ΠΕ 4 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μύκονος 05-05-2017 

Η υντάξασα 

 

 

καγιά Ελένη 

Πολτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:  10/2017 

 

 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ 
(€) 

1 

βατήρας 
εκκίνησης 8 

Σεμάχιο  
200 1.600,00 € 

2 

καμπανάκι με 
στροφόμετρο 1 

Σεμάχιο 
800 800,00 € 

3 πιστόλι εκκίνησης 2 Σεμάχιο 480 960,00 € 

4 εμπόδιο 65 Σεμάχιο 300 19.500,00 € 

5 

σετ πυραμίδων 
ένδειξης 
διαδρομής 1 

ετ 

950 950,00 € 

6 

πίνακα 
αποτελεσμάτων 4 

Σεμάχιο 
1.300,00 5.200,00 € 

7 

πυραμίδας 
ένδειξης επίδοσης 
σφαίρας 1 

Σεμάχιο 

1.520,00 1.520,00 € 

8 σφαίρα 3kg 4 Σεμάχιο 80 320,00 € 

9 σφαίρα 4kg 3 Σεμάχιο 90 270,00 € 

10 σφαίρα 5kg 3 Σεμάχιο 110 330,00 € 

11 σφαίρα 7.260gr 2 Σεμάχιο 130 260,00 € 

12 

αναστολέα 
σφαιροβολίας 1 

Σεμάχιο 
450 450,00 € 

13 δίσκου 1kg 3 Σεμάχιο 120 360,00 € 

14 δίσκο 1,5kg 3 Σεμάχιο 125 375,00 € 

15 δίσκο 2kg 3 Σεμάχιο 135 405,00 € 

16 

πυραμίδες 
ένδειξης επίδοσης 
δίσκου 1 

Σεμάχιο 

1.550,00 1.550,00 € 

17 ακόντιο 500gr 3 Σεμάχιο 190 570,00 € 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
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18 ακόντιο 600gr 3 Σεμάχιο 195 585,00 € 

19 ακόντιο 700gr 3 Σεμάχιο 220 660,00 € 

20 ακόντιο 800gr 3 Σεμάχιο 230 690,00 € 

21 

κλωβός 
δισκοβολίας 1 

Σεμάχιο 
19.000,00 19.000,00 € 

22 μετροταινίες  4 Σεμάχιο 160 640,00 € 

23 

βαλβίδα 
σφαιροβολίας 1 

Σεμάχιο 
1.300,00 1.300,00 € 

24 

βαλβίδα 
δισκοβολίας 1 

Σεμάχιο 
2.185,00 2.185,00 € 

25 

βαλβίδα αγώνων 
άλματος μήκους 
τριπλούν 3 

Σεμάχιο 

1.600,00 4.800,00 € 

26 

πάγκο 
αναπληρωματικών 
14 καθισμάτων 4 

Σεμάχιο 

4.000,00 16.000,00 € 

27 

πάγκο 
αναπληρωματικών 
6 καθισμάτων 2 

Σεμάχιο 

2.000,00 4.000,00 € 

28 

συνθετικό τάπητα  
με τη μέθοδο της 
"απόξεσης" 3000 

τμ 

30 90.000,00 € 

29 

συνθετικό τάπητα 
τύπου 
"SANDWICH" 575 

τμ 

40 23.000,00 € 

   

ΤΝΟΛΟ 198.280,00 € 

   

Υ.Π.Α 24% 47.587,20 € 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
245.867,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μύκονος 05-05-2017 

Η υντάξασα 

 

 

καγιά Ελένη 

Πολιτικός Μηχανικός 
Π.Ε. 

 

Μύκονος   05-05-2017 

Θεωρικθκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 

 ΠΕ 4 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 10/2017 

 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ 
(€) 

1 

βατήρας 
εκκίνησης 8 

Σεμάχιο  
200 

 

2 

καμπανάκι με 
στροφόμετρο 1 

Σεμάχιο 
800 

 3 πιστόλι εκκίνησης 2 Σεμάχιο 480 

 4 εμπόδιο 65 Σεμάχιο 300 

 

5 

σετ πυραμίδων 
ένδειξης 
διαδρομής 1 

ετ 

950 

 

6 

πίνακα 
αποτελεσμάτων 4 

Σεμάχιο 
1.300,00 

 

7 

πυραμίδας 
ένδειξης επίδοσης 
σφαίρας 1 

Σεμάχιο 

1.520,00 

 8 σφαίρα 3kg 4 Σεμάχιο 80 

 9 σφαίρα 4kg 3 Σεμάχιο 90 

 10 σφαίρα 5kg 3 Σεμάχιο 110 

 11 σφαίρα 7.260gr 2 Σεμάχιο 130 

 

12 

αναστολέα 
σφαιροβολίας 1 

Σεμάχιο 
450 

 13 δίσκου 1kg 3 Σεμάχιο 120 

 14 δίσκο 1,5kg 3 Σεμάχιο 125 

 15 δίσκο 2kg 3 Σεμάχιο 135 

 

16 

πυραμίδες 
ένδειξης επίδοσης 
δίσκου 1 

Σεμάχιο 

1.550,00 

 17 ακόντιο 500gr 3 Σεμάχιο 190 

 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
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18 ακόντιο 600gr 3 Σεμάχιο 195 

 19 ακόντιο 700gr 3 Σεμάχιο 220 

 20 ακόντιο 800gr 3 Σεμάχιο 230 

 

21 

κλωβός 
δισκοβολίας 1 

Σεμάχιο 
19.000,00 

 22 μετροταινίες  4 Σεμάχιο 160 

 

23 

βαλβίδα 
σφαιροβολίας 1 

Σεμάχιο 
1.300,00 

 

24 

βαλβίδα 
δισκοβολίας 1 

Σεμάχιο 
2.185,00 

 

25 

βαλβίδα αγώνων 
άλματος μήκους 
τριπλούν 3 

Σεμάχιο 

1.600,00 

 

26 

πάγκο 
αναπληρωματικών 
14 καθισμάτων 4 

Σεμάχιο 

4.000,00 

 

27 

πάγκο 
αναπληρωματικών 
6 καθισμάτων 2 

Σεμάχιο 

2.000,00 

 

28 

συνθετικό τάπητα  
με τη μέθοδο της 
"απόξεσης" 3000 

τμ 

30 

 

29 

συνθετικό τάπητα 
τύπου 
"SANDWICH" 575 

τμ 

40 

 

   

ΤΝΟΛΟ 

 

   

Υ.Π.Α 24% 

 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

Ημερομθνία:  .…/…../….. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :10/2017 

 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων στον στίβο του Δημοτικού Γηπέδου του Δήμου Μυκόνου, η προμήθεια νέου 
ταρτάν με την απόξεση του παλιού και επέκταση του ήδη υπάρχοντος σε σημεία που θα υποδείξει 
η υπηρεσία. 

 

Άρθρο 1. Προμήθεια βατήρα εκκίνησης 

Προμήθεια βατήρα εκκίνησης αγώνων, κατασκευασμένος από αλουμίνιο με ελαστικό στρώμα στις 
θέσεις εκκίνησης (αυξημένου πλάτους),με ρύθμιση σε 4 θέσεις και πιστοποίηση IAAF. 

Άρθρο 2. Προμήθεια καμπανάκι με στροφόμετρο 

Προμήθεια καμπανάκι με στροφόμετρο. Κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό που στηρίζει τις 
δύο κασέτες με την αρίθμηση των γύρων και ένα καμπανάκι. Διαθέτει δύο τροχούς για την εύκολη 
μετακίνηση του. 

Άρθρο 3. Προμήθεια πιστόλι εκκίνησης 

Προμήθεια πιστόλι εκκίνησης αγώνων 38mm και δύο κουτιά άσφαιρων για πιστόλι αγώνων 
38mm. 

Άρθρο 4. Προμήθεια εμποδίου 

Προμήθεια πτυσσόμενου εμποδίου στίβου αγώνων με πιστοποίηση IAAF, κατασκευασμένο από 
100% ανοδιωμένο αλουμίνιο και θα πρέπει να συναρμολογείται από 3 τμήματα. Σα αντίβαρα της 
βάσης θα πρέπει να ρυθμίζονται εύκολα με μια απλή κίνηση του ποδιού. Σο ύψος θα πρέπει να 
ρυθμίζεται στα 686mm, 762mm, 838mm, 914mm, 991mm και 1067mm. 

Άρθρο 5. Προμήθεια σετ πυραμίδων ένδειξης διαδρομής 

Προμήθεια σετ πυραμίδων ένδειξης διαδρομής, κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο, σε σχήμα 
κόλουρης τριγωνικής πυραμίδας με άνοιγμα λαβής στο άνω μέρος.  ύψους 63 εκ. και βάρους 2kg. 
Σο σετ θα πρέπει να περιέχει 8 πυραμίδες.  

Άρθρο 6. Προμήθεια πίνακα αποτελεσμάτων 

Προμήθεια πίνακα αποτελεσμάτων επίδοσης απλό. 

Άρθρο 7. Προμήθεια πυραμίδας ένδειξης επίδοσης σφαίρας 

Προμήθεια πυραμίδας ένδειξης επίδοσης σφαίρας. Θα πρέπει να κατασκευάζεται από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο. χήματος τριγωνικής κόλουρης πυραμίδας με λαβή για εύκολη τοποθέτηση. Ύψος 
35cm και πλάτος 30cm . ετ τον 7 τεμαχίων με ενδείξεις 10-12-14-16-18-20-22m. 

Άρθρο 8. Προμήθεια σφαίρα 3kg 

Προμήθεια αγωνιστικής σφαίρας αντρών βάρους 3kg με πιστοποίηση IAAF. Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από ορείχαλκο, να έχει διάμετρο Ø85mm και χρώμα χρυσό. 

Άρθρο 9. Προμήθεια σφαίρα 4kg 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
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Προμήθεια αγωνιστικής σφαίρας αντρών βάρους 4kg με πιστοποίηση IAAF. Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από χάλυβα, με διάμετρο Ø109mm και χρώμα χρυσό. 

 

 

 

Άρθρο 10. Προμήθεια σφαίρα 5kg 

Προμήθεια αγωνιστικής σφαίρας αντρών βάρους 5kg με πιστοποίηση IAAF. Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με διάμετρο Ø100mm και χρώμα ασημί. 

Άρθρο 11. Προμήθεια σφαίρα 7.260gr 

Προμήθεια αγωνιστικής σφαίρας αντρών βάρους 7.260gr με πιστοποίηση IAAF. Θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένη από ορείχαλκο, να έχει διάμετρο Ø110mm και χρώμα χρυσό. 

Άρθρο 12. Προμήθεια αναστολέα σφαιροβολίας 

Προμήθεια αναστολέα σφαιροβολίας κατασκευασμένο από βραδέως αναπτυσσόμενο σκληρό 
πεύκο και βαμμένο σε χρώμα λευκό με πιστοποίηση IAAF. 

Άρθρο 13. Προμήθεια δίσκου 1kg 

Προμήθεια αγωνιστικού δίσκου αντρών, μεταλλικού με πλαστικό εσωτερικό, 1kg με πιστοποίηση 
IAAF. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από κόκκινο ενισχυμένο fiberglass με μεταλλικό 
δαχτυλίδι. 

Άρθρο 14. Προμήθεια δίσκου 1,5kg 

Προμήθεια αγωνιστικού δίσκου αντρών, μεταλλικού με πλαστικό εσωτερικό, 1,5kg με πιστοποίηση 
IAAF. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από κόκκινο ενισχυμένο fiberglass με μεταλλικό 
δαχτυλίδι. 

Άρθρο 15. Προμήθεια δίσκου 2kg 

Προμήθεια αγωνιστικού δίσκου αντρών, μεταλλικού με πλαστικό εσωτερικό, 2kg με πιστοποίηση 
IAAF. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από κόκκινο ενισχυμένο fiberglass με μεταλλικό 
δαχτυλίδι. 

Άρθρο 16. Προμήθεια πυραμίδων ένδειξης επίδοσης δίσκου 

Προμήθεια πυραμίδων ένδειξης επίδοσης δίσκου σε σετ των επτά (7) τεμαχίων. Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο. χήματος τριγωνικής κόλουρης πυραμίδας με λαβή για 
εύκολη τοποθέτηση. Ύψος 63cm και βάρος 2kg με ενδείξεις 30-40-50-60-70-80- 90m. 

Άρθρο 17. Προμήθεια ακόντιου 500gr 

Προμήθεια αγωνιστικού ακόντιου αντρών βάρους  500gr με πιστοποίηση IAAF, αλουμινίου (all-
around). 

Άρθρο 18. Προμήθεια ακόντιου 600gr 

Προμήθεια αγωνιστικού ακόντιου αντρών βάρους  600gr με πιστοποίηση IAAF, αλουμινίου (all-
around). 

Άρθρο 19. Προμήθεια ακόντιου 700gr 

Προμήθεια αγωνιστικού ακόντιου αντρών βάρους  700gr με πιστοποίηση IAAF, αλουμινίου (all-
around). 

Άρθρο 20. Προμήθεια ακόντιου 800gr 

Προμήθεια αγωνιστικού ακόντιου αντρών βάρους  800gr με πιστοποίηση IAAF, αλουμινίου (all-
around). 
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Άρθρο 21. Προμήθεια κλωβού δισκοβολίας 

Προμήθεια κλωβού δισκοβολίας αγώνων,  ο οποίος να είναι κατασκευασμένος από πυλώνες 
αλουμίνιου ανοδιωμένους σε ασημί χρωματισμό οι οποία να βιδώνονται σε ειδικές άγκυρες σε 
τσιμέντο, ύψους έως 5m, ανθεκτικό και ελαστικό δίχτυ για σωστή απορρόφηση της ενέργειας 
κρούσης και εύκολο στο μάζεμα και τη  μεταφορά. Θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα 
μέσα σε τρεις (3) ώρες το πολύ με λιγότερα από 5 άτομα, χωρίς την χρήση γερανού. 

Άρθρο 22. Προμήθεια μετροταινιών  

Προμήθεια μετροταινιών στίβου με καρφί 20, 50 και 100μ από fiberglass με ανθεκτικό πλαστικό 
σκελετό και χειρολαβή. 

Άρθρο 23. Προμήθεια βαλβίδας σφαιροβολίας 

Προμήθεια βαλβίδας σφαιροβολίας αγώνων διαμέτρου 2,135μ. με πιστοποίηση IAAF, με την 
τοποθέτηση της. 

Άρθρο 24. Προμήθεια βαλβίδας δισκοβολίας 

Προμήθεια βαλβίδας δισκοβολίας διαμέτρου 2,5μ. με πιστοποίηση IAAF, με την τοποθέτηση 
κλωβού αγώνων. 

Άρθρο 25. Προμήθεια βαλβίδων αγώνων άλματος μήκους τριπλούν 

Προμήθεια βαλβίδων αγώνων άλματος μήκους τριπλούν με πιστοποίηση IAAF, με την τοποθέτηση 
τους. 

Άρθρο 26. Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών 14 καθισμάτων 

Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών 14 καθισμάτων με σκέπαστρο. Σο κύριο δομικό υλικό 
κατασκευής του πάγκου πρέπει να είναι κοιλοδοκός των παρακάτω διατομών: 80x40x2mm, & 
40x40x2mm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 40x40x2mm θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή του πλαισίου στήριξης του πάγκου. Για την βάση του πάγκου που εδράζεται στο 
έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κοιλοδοκός 80x40x2mm. Επίσης, ο ίδιος κοιλοδοκός θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των πλαϊνών τμημάτων του πάγκου μαζί με τις 
ενισχύσεις των πλαϊνών σε σχήμα V. Σο πλάτος του πλαϊνού τμήματος που εδράζεται στο δάπεδο 
θα πρέπει να είναι 80cm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 40x40x2mm θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
τη κατασκευή του πίσω μέρους του πάγκου ανά 1,5m και πρέπει να είναι διαμορφωμένος σε σχήμα 
καμπύλης. Σο τελικό ύψος θα πρέπει να είναι 2,05m.  

Για τη σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ηλεκτροσυγκόλληση 
ARGON. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να βαφτεί με μια στρώση αντισκουριακό και δύο στρώσεις 
από σατινέ γυαλιστερό χρώμα.  

Για την κάλυψη του πίσω μέρους του πάγκου και για τα πλαϊνά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
κυψελοειδή πολυκαρμπονικό πάχους 6mm. Για την στήριξη του κυψελοειδούς πολυκαρμπονικού, 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γωνία αλουμινίου 40Φ20mm και λάμα αλουμινίου 50mm. Σα 
καθίσματα θα πρέπει να είναι πλαστικά, με πλάτη κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο.  

Σο μήκος συνολικά του πάγκου θα πρέπει να είναι 7m και να έχει 14 καθίσματα.  

Ο πάγκος αναπληρωματικών με σκέπαστρο θα πρέπει να διαθέτει τροχούς με στοπ για να 
μεταφέρεται εύκολα. την τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση μέσα στο γήπεδο. 

Άρθρο 27. Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών 6 καθισμάτων 

Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών 6 καθισμάτων με σκέπαστρο. Σο κύριο δομικό υλικό 
κατασκευής του πάγκου πρέπει να είναι κοιλοδοκός των παρακάτω διατομών: 80x40x2mm, & 
40x40x2mm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 40x40x2mm θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή του πλαισίου στήριξης του πάγκου. Για την βάση του πάγκου που εδράζεται στο 
έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κοιλοδοκός 80x40x2mm. Επίσης, ο ίδιος κοιλοδοκός θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των πλαϊνών τμημάτων του πάγκου μαζί με τις 
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ενισχύσεις των πλαϊνών σε σχήμα V. Σο πλάτος του πλαϊνού τμήματος που εδράζεται στο δάπεδο 
θα πρέπει να είναι 80cm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 40x40x2mm θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
τη κατασκευή του πίσω μέρους του πάγκου ανά 1,5m και πρέπει να είναι διαμορφωμένος σε σχήμα 
καμπύλης. Σο τελικό ύψος θα πρέπει να είναι 2,05m.  

Για τη σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ηλεκτροσυγκόλληση 
ARGON. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να βαφτεί με μια στρώση αντισκουριακό και δύο στρώσεις 
από σατινέ γυαλιστερό χρώμα.  

Για την κάλυψη του πίσω μέρους του πάγκου και για τα πλαϊνά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
κυψελοειδή πολυκαρμπονικό πάχους 6mm. Για την στήριξη του κυψελοειδούς πολυκαρμπονικού, 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γωνία αλουμινίου 40Φ20mm και λάμα αλουμινίου 50mm. Σα 
καθίσματα θα πρέπει να είναι πλαστικά, με πλάτη κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο.  

Σο μήκος συνολικά του πάγκου θα πρέπει να είναι 3m και να έχει 6 καθίσματα.  

Ο πάγκος αναπληρωματικών με σκέπαστρο θα πρέπει να διαθέτει τροχούς με στοπ για να 
μεταφέρεται εύκολα. την τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση μέσα στο γήπεδο. 

Άρθρο 28. Προμήθεια συνθετικού τάπητα  με τη μέθοδο της "απόξεσης" 

Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα τελικού πάχους 13 έως 15 χιλ., χρώματος 
ερυθροφαίου ή πρασίνου, που ανήκει στην κατηγορία των ταπήτων της παρ. 2.2 των 
προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α, σ' ότι αφορά την υδροπερατότητα (2.2 τους 
υδροπερατούς τάπητες µε συντελεστή απορρόφησης ύδατος τουλάχιστον 0.1 cm/sec., η 
τοποθέτηση των οποίων καθιστά αναγκαία την κατασκευή κατάλληλης αποστραγγιστικής 
υπόβασης, πέρα από τους τυχόν αναγκαίους αποδέκτες συλλογής των επιφανειακά  απορρεόντων 
ομβρίων (π.χ. φρεάτια ή περιμετρικό κανάλι), στην κατηγορία των ταπήτων της.  
- παρ. 3.4.β των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.3.4.β. τους συνθετικούς 
τάπητες που αποτελούνται από µία στρώση κόκκων λάστιχου ή ανακυκλωμένου λάστιχου, ή 
ειδικού λάστιχου E.P.D.M ή βουλκανισμένου λάστιχου, συνδεδεμένων συνήθως µε πολυουρεθάνη 
(P.U) ή αντίστοιχο υλικό και από μία στρώση μη υδροπερατής καθαρής πολυουρεθάνης (P.U) ή 
βουλκανισμένου λάστιχου που μαζί µε τους κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. ή P.U. ή το 
ειδικό προφίλ (προκειμένου για πλήρως προκατασκευασμένους συνθετικούς τάπητες) που έχει 
ελάχιστο πάχος 4 χιλστ., έτσι ώστε το συνολικό πάχος του συνθετικού τάπητα να είναι από 13 
χιλιοστά κατ‟ ελάχιστο  μέχρι και 15 χιλιοστά κατά μέγιστο)  
- παρ.3.4.γ των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.3.4.γ. τους συνθετικούς 
τάπητες των οποίων η κάτω στιβάδα αποτελείται από καθαρή πολυουρεθάνη (P.U.) σε ποσοστό 
τουλάχιστον 60% και κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου αναμεμειγμένους στην μάζα της 
πολυουρεθάνης σε μέγιστο ποσοστό 40%, η άνω στιβάδα από καθαρή πολυουρεθάνη (P.U.) 
ελαχίστου πάχους 2 χιλ. µε εμβαπτισμένους εν μέρει κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. ή 
P.U και έχουν συνολικό πάχος από 13 χιλ. κατ‟ ελάχιστο μέχρι και 15 χιλ. κατά μέγιστο)                                
ε ότι αφορά τα υλικά και τη σύνθεση του, πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ. 6 του 
τεύχους Σεχνικών απαιτήσεων ΕΞ-ΤΛ-ΔΑΠ2/Σρ2 - ΤΝΘΕΣΙΚΟ ΣΑΠΗΣΑ της Τπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων και ανοιγμένων στην τιμή των δαπανών για τη γραμμογράφησή του, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις IAAF και των δαπανών για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού 
που αφορά στην Γραμμογράφηση καθώς και των δαπανών για τον έλεγχο  εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων  
-της παρ. 6 των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.6. Η επικάλυψη ενός στίβου 
ή γενικότερα ενός αθλητικού χώρου µε συνθετικό τάπητα πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται, 
την ευχρηστία του, την ανθεκτικότητά του σε σχέση µε την αθλητική του λειτουργία και 
συμπεριφορά, τις τεχνικές του ιδιότητες και την προστατευτική του λειτουργία και συμπεριφορά 
(απόσβεση των κρουστικών δυνάμεων που ενεργούν στον αθλούμενο σαν αποτέλεσμα της 
απόδοσης του συνθετικού τάπητα), πλήρως γραμμογραφημένος και έτοιμος για χρήση. 
τον υπάρχοντα τάπητα πρέπει να γίνει εργασία απόξεσης ώστε να φύγουν τα σαθρά τμήματα. 
τη συνέχεια πρέπει να τοποθετηθεί ειδικό πολυουρεθανικό αστάρι (Primer) και να εφαρμοστεί 
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υλικό έγχρωμής πολυουρεθάνης δύο συστατικών σε υγρή μορφή πάχους 4 χιλιοστών και βάρους 4 
κιλών ανά μ2. Έπειτα πρέπει να πραγματοποιηθεί επίπαση με ελαστικούς κόκκους EPDM 1-3,5 mm 
οι οποίοι θα πρέπει να εμβαπτισθούν στην υγρή πολυουρεθάνη. Σέλος, μετά τον πολυμερισμό της 
πολυουρεθάνης με ειδικό μηχάνημα απορρόφησης πρέπει να απομακρυνθούν οι κόκκοι που δεν 
έχουν επικολληθεί. 
τα τμήματα όπου έχουν πλήρως καταστραφεί ή αποκολληθεί πρέπει να γίνει πλήρης κατασκευή 
συστήματος “σάντουιτς” όπως προβλέπεται από την πρότυπη περιγραφή της παρ 3.4.β. της Γ.Γ.Α.  
την τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά  όλων  των απαιτουμένων υλικών και των 
απαραίτητων μηχανημάτων στον τόπο παράδοσης, με την αποξήλωση και την πλήρη  
επανατοποθέτηση του συστήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών της Πρότυπης 
Σεχνικής Προδιαγραφής της Γ.Γ.Α. και την τεχνική περιγραφή της  μελέτης, καθώς και η 
προμήθεια της  γραμμογράφησης  όπως  αυτή  καθορίζεται  στην  παράγραφο  6.12. Ο 
χρωματισμός ή ο ψεκασμός µε χρώμα, της γραμμογράφησης των διαδρομών του στίβου ή της 
γραμμογράφησης των γηπέδων αθλοπαιδιών, πρέπει να είναι µατ και άρρηκτα συγκολλημένος µε 
τον συνθετικό τάπητα. Σο υλικό που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
εναρμονίζεται, σε σχέση µε την σκληρότητα και τις ιδιότητες του συνθετικού τάπητα. Η σχετική 
αντίσταση σε φθορά πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.3. Σα χρώματα  γραμμογραφήσεως πρέπει να 
μην αλλάζουν σημαντικά την παραμόρφωση, τις ιδιότητες ολίσθησης και την υφή της επιφάνειας 
(απορροή όμβριων) του συνθετικού τάπητα. τις δοκιμές της επιταχυνόμενης γηράνσεως 
σύμφωνα µε την παράγραφο DIN 6.2.9 τα χρώματα γραμμογραφήσεως δεν πρέπει να γίνονται 
εύθραυστα να σκληρύνονται, να κιτρινίζουν ή να χάνουν σε σημαντικό βαθμό λαμπρότητα (στην 
αμέσως επόμενη βαθμίδα της γκρι κλίμακας, σύμφωνα µε τον DIN 54001)  της πρότυπης τεχνικής 
προδιαγραφής ΕΞ-ΤΛ-ΔΑΠ2/Σρ2 της Γ.Γ.Α. και  τους  διεθνείς κανονισμούς  της διεθνούς 
Ομοσπονδίας IAAF για  τους  συνθετικούς τάπητες. 
 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα παρακάτω:  

1. Εργαστηριακό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 της IAAF του συνολικού συστήματος που 
προσφέρουν και εργαστηριακό έλεγχο από εργαστήριο πιστοποιημένο από την IAAF ότι το 
σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΝ  14.887 /2013.  

2. Πιστοποίηση των υλικών που θα τοποθετηθούν, ήτοι εργαστηριακό πιστοποιητικό για τους 
κόκκους EPDM ότι πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 54.001 καθώς και για την αντίσταση 
στις υπεριώδεις ακτίνες του Ηλίου. 

3. Εργαστηριακό έλεγχο ότι πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για 
Αθλητικά δάπεδα NF P 90-100/2008. 

4. Πιστοποίηση του προμηθευτικού οίκου ότι είναι οικολογικής παραγωγής προϊόντων 
ECOSPECIFIER GLOBAL .   

5. Τπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι το σύστημα και τα υλικά είναι Ευρωπαϊκής 
προέλευσης.    

6. Δικαιολογητικά εμπειρίας του συμμετέχοντα στην κατασκευή τουλάχιστον ενός σταδίου 
ταρτάν (συνθετικού τάπητα) με βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας που το κατασκεύασε την 
τελευταία τριετία με αντίστοιχο πολυουρεθανικό τάπητα, σε Δημόσιο τάδιο στην Ελλάδα.  

7. Πιστοποιητικά  διασφάλισης ποιότητας  της σειράς  ISO 9001:2008 «Διαχείριση ποιότητας», 
ISO 14001:2004 «ύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών, του οίκου 
παραγωγής του ελαστικού τάπητα. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν 
γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 29. Προμήθεια συνθετικού τάπητα τύπου "SANDWICH" 

Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα τελικού πάχους 13 έως 15 χιλ., χρώματος 
ερυθροφαίου ή πρασίνου, που ανήκει στην κατηγορία των ταπήτων της:               
 - παρ. 2.2 των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α, σ' ότι αφορά την υδροπερατότητα 
(2.2 τους υδροπερατούς τάπητες µε συντελεστή απορρόφησης ύδατος τουλάχιστον 0.1 cm/sec., η 
τοποθέτηση των οποίων καθιστά αναγκαία την κατασκευή κατάλληλης αποστραγγιστικής 
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υπόβασης, πέρα από τους τυχόν αναγκαίους αποδέκτες συλλογής των επιφανειακά  απορρεόντων 
ομβρίων (π.χ. φρεάτια ή περιμετρικό κανάλι), στην κατηγορία των ταπήτων της.  
- παρ. 3.4.β των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.3.4.β. τους συνθετικούς 
τάπητες που αποτελούνται από µία στρώση κόκκων λάστιχου ή ανακυκλωμένου λάστιχου, ή 
ειδικού λάστιχου E.P.D.M ή βουλκανισμένου λάστιχου, συνδεδεμένων συνήθως µε πολυουρεθάνη 
(P.U) ή αντίστοιχο υλικό και από μία στρώση μη υδροπερατής καθαρής πολυουρεθάνης (P.U) ή 
βουλκανισμένου λάστιχου που μαζί µε τους κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. ή P.U. ή το 
ειδικό προφίλ (προκειμένου για πλήρως προκατασκευασμένους συνθετικούς τάπητες) που έχει 
ελάχιστο πάχος 4 χιλστ., έτσι ώστε το συνολικό πάχος του συνθετικού τάπητα να είναι από 13 
χιλιοστά κατ‟ ελάχιστο  μέχρι και 15 χιλιοστά κατά μέγιστο)  
- ή παρ.3.4.γ των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.3.4.γ. τους συνθετικούς 
τάπητες των οποίων η κάτω στιβάδα αποτελείται από καθαρή πολυουρεθάνη (P.U.) σε ποσοστό 
τουλάχιστον 60% και κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου αναμεμειγμένους στην μάζα της 
πολυουρεθάνης σε μέγιστο ποσοστό 40%, η άνω στιβάδα από καθαρή πολυουρεθάνη (P.U.) 
ελαχίστου πάχους 2 χιλ. µε εμβαπτισμένους εν μέρει κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. ή 
P.U και έχουν συνολικό πάχος από 13 χιλ. κατ‟ ελάχιστο μέχρι και 15 χιλ. κατά μέγιστο)    
ε ότι αφορά τα υλικά και τη σύνθεση του, πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ. 6  των 
προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.6. Η επικάλυψη ενός στίβου ή γενικότερα 
ενός αθλητικού χώρου µε συνθετικό τάπητα πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται, την ευχρηστία 
του, την ανθεκτικότητά του σε σχέση µε την αθλητική του λειτουργία και συμπεριφορά, τις 
τεχνικές του ιδιότητες και την προστατευτική του λειτουργία και συμπεριφορά (απόσβεση των 
κρουστικών δυνάμεων που ενεργούν στον αθλούμενο σαν αποτέλεσμα της απόδοσης του 
συνθετικού τάπητα). 
                                                                             
Η εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων απαιτήσεων σε αναφορά µε 
τις ακόλουθες ιδιότητες. ΤΠΟΦΩΡΗΗ, ΑΝΣΙΟΛΙΘΗΡΟΣΗΣΑ, ΑΝΣΟΦΗ Ε ΚΑΣΑΠΟΝΗΗ 
ΑΠΟ ΚΑΡΥΙΑ (SPIKES), ΑΝΣΟΦΗ Ε ∆ΙΑΣΡΗΗ, ΑΝΣΟΦΗ Ε ΚΑΤΗ, ΑΝΣΟΦΗ Ε 
ΓΗΡΑΝΗ, ΑΝΣΟΦΗ Ε ΑΠΟΚΟΛΛΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΒΑΗ του τεύχους Σεχνικών 
απαιτήσεων ΕΞ-ΤΛ-ΔΑΠ2/Σρ2 - ΤΝΘΕΣΙΚΟ ΣΑΠΗΣΑ της Τπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων και ανοιγμένων στην τιμή των δαπανών για τη γραμμογράφησή του 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις IAAF, των δαπανών για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού που 
αφορά στην Γραμμογράφηση και των δαπανών για τον έλεγχο  εκπλήρωσης των απαιτήσεων της 
παρ. 6. του τεύχους τεχνικών απαιτήσεων της Γ.Γ.Α., πλήρως γραμμογραφημένος και έτοιμος για 
χρήση. 
 
την τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά  όλων  των απαιτουμένων υλικών και  των  
απαραίτητων μηχανημάτων στον τόπο παράδοσης, με την αποξήλωση και την πλήρης 
επανατοποθέτηση του συστήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών της Πρότυπης 
Σεχνικής Προδιαγραφής της Γ.Γ.Α. και την τεχνική περιγραφή της  μελέτης  και η προμήθεια της  
γραμμογράφησης  όπως  αυτή  καθορίζεται  στην  παράγραφο  6.12 ( παρ.6.12. Ο χρωματισμός  ή ο 
ψεκασμός με χρώμα, της γραμμογράφησης των διαδρομών του στίβου ή της γραμμογράφησης των 
γηπέδων αθλοπαιδιών, πρέπει να είναι µατ και άρρηκτα συγκολλημένος µε τον συνθετικό τάπητα. 
Σο υλικό που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εναρμονίζεται, σε σχέση µε την 
σκληρότητα και τις ιδιότητες του συνθετικού τάπητα. Η σχετική αντίσταση σε φθορά πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 0.3. Σα χρώματα  γραμμογραφήσεως πρέπει να µην αλλάζουν σημαντικά την 
παραμόρφωση, τις ιδιότητες ολίσθησης και την υφή της επιφάνειας (απορροή όμβριων) του 
συνθετικού τάπητα. τις δοκιμές της επιταχυνόμενης γηράνσεως σύμφωνα µε την παράγραφο DIN 
6.2.9 τα χρώματα γραμμογραφήσεως δεν πρέπει να γίνονται εύθραυστα να σκληρύνονται, να 
κιτρινίζουν ή να χάνουν σε σημαντικό βαθμό λαµπρότητα (στην αμέσως επόμενη βαθμίδα της 
γκρι κλίμακας, σύμφωνα µε τον DIN 54001)  της πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής ΕΞ-ΤΛ-
ΔΑΠ2/Σρ2 της Γ.Γ.Α. και  τους  διεθνείς κανονισμούς  της διεθνούς Ομοσπονδίας IAAF για  τους  
συνθετικούς τάπητες. 
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Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν, κατά την υποβολή της προσφοράς τους, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα παρακάτω:  

1. Εργαστηριακό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 της IAAF του συνολικού συστήματος που 
προτείνει και εργαστηριακό έλεγχο από εργαστήριο πιστοποιημένο από την IAAF ότι το 
σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΝ 14.887 /2013 και του DIN 18035/7 
2014-10 και ακαυστότητας κατά ISO 11925-2/2010.                                                                                                                    

2. Πιστοποίηση των υλικών που θα τοποθετηθούν, ήτοι εργαστηριακό πιστοποιητικό για τους 
Κόκκους EPDM ότι πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 54.001 και για την αντίσταση στις 
υπεριώδεις ακτίνες του Ηλίου. 

3. Εργαστηριακό έλεγχο ότι πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για 
Αθλητικά δάπεδα NF P 90-100/2008 και να είναι σύμφωνο με την μελέτη. 

4. Πιστοποίηση του προμηθευτικού οίκου ότι είναι οικολογικής παραγωγής προϊόντων 
ECOSPECIFIER GLOBAL .   

5. Τπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι το σύστημα και τα υλικά είναι Ευρωπαϊκής 
προέλευσης.               

6. Δικαιολογητικά εμπειρίας του συμμετέχοντα στην κατασκευή τουλάχιστον ενός σταδίου 
ταρτάν (συνθετικού τάπητα) με βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας που το κατασκεύασε την 
τελευταία τριετία με αντίστοιχο πολυουρεθανικό τάπητα, σε Δημόσιο τάδιο στην Ελλάδα.  

7. Πιστοποιητικά  διασφάλισης ποιότητας  της σειράς  ISO 9001:2008 «Διαχείριση ποιότητας», 
ISO 14001:2004 «ύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών, του οίκου 
παραγωγής του ελαστικού τάπητα. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν 
γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Οι συμμετέχοντες επιπλέον πρέπει να προσκομίσουν, κατά την υποβολή της προσφοράς τους, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:  
 Τπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται  η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών σε 

σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών στην Ελληνική.  Μετά  από  κάθε  αναλυτική   

περιγραφή και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus 
ή τεχνικά φυλλάδια ή φωτογραφίες ή ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που 
αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους  με τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών. Σα απαραίτητα prospectus ή τεχνικά φυλλάδια, μπορούν να υποβληθούν 
και στη Αγγλική γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση.  

 Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας  της σειράς  ISO 9001:2008 «Διαχείριση ποιότητας», 
ISO 14001:2004 «ύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης» και ΕΛΟΣ 1801:2008 ή OHSAS 
18001:2007 «Διαχείριση υγείας & ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναμα αυτών, με 
αντικείμενο αθλητικές εγκαταστάσεις του προσφέροντα. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς 
έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ποσότητες των ανωτέρω υλικών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με 
τις ανάγκες της Τπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια είδη - υλικά. Οι τυχόν αλλαγές δεν 
θα υπερβαίνουν το ποσό της δαπάνης της σύμβασης που αντιστοιχεί στους Κ.Α. 15-7336.0008 και 
15-7336.0001. 

 

 

 

 

 

 

Μύκονος 05-05-2017 

Η υντάξασα 

 

καγιά Ελένη 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μύκονος   05-05-2017 

Θεωρικθκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 

 ΠΕ 4 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 10/2017 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  – Αντικείμενο προμήθειας 

 Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη συντήρηση, τη βελτίωση και τον 
εκσυγχρονισμό του δημοτικού σταδίου Μυκόνου με σκοπό τη δυνατότητα τέλεσης αγώνων. 

Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Μυκόνου. 

Ανάδοχος δε ο αναδειχθείς μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  – Νομοθεσία 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα : 

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

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

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

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

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

 του ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων…»,  

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

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

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Τπουργού Εσωτερικών1 

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

 του ν. 3469/2006 (Α‟ 131) “Εθνικό Συπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 

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

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

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

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

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

                                                           
1 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
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 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Τπουργικής Απόφασης (Β‟ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων του 
Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »2 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Τπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..),3 

 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  – υμβατικά στοιχεία. 

υμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

     α)  Η Διακήρυξη Διαγωνισμού. 

     β)  Η Γενική υγγραφή Τποχρεώσεων. 

     γ)  Η Ειδική υγγραφή Τποχρεώσεων. 

     δ)  Η Σεχνική Έκθεση. 

     ε)  Σο Σιμολόγιο προσφοράς. 

     στ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης. 

     ζ) Οι Σεχνικές Προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  – Σρόπος εκτέλεσης προμήθειας 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του 
συστήματος ΕΗΔΗ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά, βάσει τιμής. 

Σο έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο και τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε 
χώρο που θα υποδείξει η Επιτροπή παραλαβής ή  η Τπηρεσία . 

  

ΑΡΘΡΟ 5ο  –Κατακύρωση αποτελέσματος 

ύμφωνα με το ν.4412/2016 , η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  – ύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ‟ αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με 
το Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισμένο εντός είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση 
του για την υπογραφή της συμβάσεως. 

                                                           
2 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6 του 

ν. 4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75) 
3 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36 του ν. 

4412/2016 και στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΥΠΑ, για τις οποίες 
εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες. Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75  

17PROC006224957 2017-05-23



 

ελίδα 56 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
της προμήθειας. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 

• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  – Ποιότητα υλικών  

Σα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων 
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  – υσκευασία – Μεταφορά - Σοποθέτηση 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, 
μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο 
προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του 
προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. 

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη συνοδευόμενα με όσα 
προβλέπονται και απαιτούνται από την διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την 
προσφορά. 

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει από την παραπάνω Ε.Π. στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΟΤ 
ΜΤΚΟΝΟΤ και θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των πέντε (5) επόμενων ημερολογιακών 
ημερών από την παράδοση των ειδών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Τπηρεσία 
που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη παραλαβής των μηχανημάτων και την Ε.Π. του ΔΗΜΟΤ 
σχετικά με την ημερομηνία που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά την προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και για διάστημα σαράντα (40) το 
πολύ εργασίμων ημερών, λαμβάνει χώρα η περίοδος ποιοτικού ελέγχου του εξοπλισμού. Ο 
ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής: 

• μακροσκοπική εξέταση, 

• πρακτική δοκιμασία. 

Μετά την λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν ανακύψουν προβλήματα, 
γίνεται η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ με 
την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), 
το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ. 

Εάν η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνο, εφόσον παρέλθουν 30 
ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της 
προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ, εκδίδεται δε 
προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
αποθήκη του ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ αποδεικτικό προσκόμισης. 
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ε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί 
αυτοδίκαια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο   – Πλημμελής κατασκευή   

Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή 
εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  – Υόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης,  πλην του Υ.Π.Α., ο οποίος  βαρύνει τον 
Δήμο. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό που ανέρχεται σε 0,06% επί του 
συνολικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 11ο   - Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή 

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που 
προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών παράδοσης και εκπαίδευσης στη χρήση των ειδών 
στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής. 

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την 
εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς και το απαιτούμενο 
εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω 
ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  – υσκευασία- Μεταφορά-Σοποθέτηση 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, 
μεταφορά, φορτοεκφόρτωση των υπό προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε 
ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του  κατά την μεταφορά 
των υπό προμήθεια ειδών στους  χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.  

ΑΡΘΡΟ 13ο   – Παραλαβή 

Ι. Αρμόδιο όργανο 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής όπου έχουν συσταθεί μετά από 
απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου. ( άρθρο 208  παρ.1  το υ Ν.4412/16 ) 

ΙΙ. Παρουσία προμηθευτή 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2  του  Ν.4412/16) 

ΙΙΙ. Ποιοτικός έλεγχος 

Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε έναν ή περισσότερους από 
τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με μακροσκοπική εξέταση. 

β) Με πρακτική δοκιμασία.(άρθρο 208  παρ.2  του Ν.4412/16) 

Σο κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. (άρθρο  208  παρ.3  του 
Ν.4412/16) 
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IV. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/μακροσκοπικού ελέγχου 

Σα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. (άρθρο 208  παρ.6 του  Ν.44 12/16) 

V. Δυνατότητες Επιτροπής 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16) 

Ο  προμηθευτής  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. ( άρθρο 2 06  παρ.6  το υ  Ν.44 12/16  ) 

Αποδεικτικό παράδοσης 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής 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. (άρθρο 206 παρ. 7    το υ 
Ν.4412/16) 

Εάν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις  συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές,  
η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών 
ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 14ο    

Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Ν. 4412/2016. 

 

Μύκονος 05-05-2017 

Η υντάξασα 

 

καγιά Ελένη 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μύκονος   05-05-2017 

Θεωρικθκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 

     ΠΕ 4 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 10/2017 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της συμβάσεως. 

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της Γενικής υγγραφής υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις. 

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γενικής υγγραφής υποχρεώσεων  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο – υμβατικά στοιχεία. 

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της Γενικής υγγραφής υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Σρόπος εκτελέσεως της προμήθειας. 

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της Γενικής υγγραφής υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο – ύμβαση – Έναρξη ισχύος και διάρκεια ύμβασης. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ‟ αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με 
το Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισμένο εντός είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση 
του για την υπογραφή της συμβάσεως. 

 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
της προμήθειας. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 

• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια 

ισχύος της είναι  (1) ένας μήνας. 

 

 

 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 6ο – Ελαττώματα, κακοτεχνίες. 

Εάν κάποιο από τα υπό προμήθεια προϊόντα δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή 
εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεώνεται να το  αποκαταστήσει ή να 
βελτιώσει αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις του Δήμου Μυκόνου. 

  

ΑΡΘΡΟ 7ο – Υόροι, Σέλη, Κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο – Επιστροφή εγγυήσεων. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β του 
Ν.4412/16). 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  – ταθερότητα τιμών. 

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο –Φρόνος παραλαβής 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στον καθοριζόμενο από την διακήρυξη χρόνο (άρθρο 209 παρ.1 του Ν.4412/16). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο –Αυτοδίκαιη παραλαβή 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε µε την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή  (άρθρο 209 παρ.3 του 
Ν.4412/16). 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο –Δημοσίευση 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗ όπου σηματοδοτεί και την έναρξη της δημοσίευσης, η 
περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Σεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
υμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  και στον Σύπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο . 
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Επίσης η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΤΓΕΙΑ, θα  τοιχοκολληθεί στο 
Δημαρχιακό Κατάστημα, με πρακτικό τοιχοκόλλησης. Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης 
και της μελέτης που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στο ΕΗΔΗ στην ιστοσελίδα www. 
promitheus.gov.gr καθώς και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου www.mykonos.gr όπου θα  
παρέχεται ελεύθερη,  άμεση  και  πλήρη  πρόσβαση  σ‟  αυτά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μύκονος   05-05-2017 

Η υντάξασα 

 

 

καγιά Ελένη 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

Μύκονος   05-05-2017 

Θεωρικθκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 

 ΠΕ 4 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Τπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 10/2017 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ (€) 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

1 βατήρας εκκίνησης 8 Σεμάχιο  

  

2 

καμπανάκι με 
στροφόμετρο 1 

Σεμάχιο 

  3 πιστόλι εκκίνησης 2 Σεμάχιο 

  4 εμπόδιο 65 Σεμάχιο 

  

5 

σετ πυραμίδων 
ένδειξης διαδρομής 1 

ετ 

  

6 

πίνακα 
αποτελεσμάτων 4 

Σεμάχιο 

  

7 

πυραμίδας ένδειξης 
επίδοσης σφαίρας 1 

Σεμάχιο 

  8 σφαίρα 3kg 4 Σεμάχιο 

  9 σφαίρα 4kg 3 Σεμάχιο 

  10 σφαίρα 5kg 3 Σεμάχιο 

  11 σφαίρα 7.260gr 2 Σεμάχιο 

  

12 

αναστολέα 
σφαιροβολίας 1 

Σεμάχιο 

  13 δίσκου 1kg 3 Σεμάχιο 

  14 δίσκο 1,5kg 3 Σεμάχιο 

  15 δίσκο 2kg 3 Σεμάχιο 

  

16 

πυραμίδες ένδειξης 
επίδοσης δίσκου 1 

Σεμάχιο 

  17 ακόντιο 500gr 3 Σεμάχιο 

  18 ακόντιο 600gr 3 Σεμάχιο 

  19 ακόντιο 700gr 3 Σεμάχιο 

  20 ακόντιο 800gr 3 Σεμάχιο 

  21 κλωβός δισκοβολίας 1 Σεμάχιο 

  22 μετροταινίες  4 Σεμάχιο 

  

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
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23 

βαλβίδα 
σφαιροβολίας 1 

Σεμάχιο 

  24 βαλβίδα δισκοβολίας 1 Σεμάχιο 

  

25 

βαλβίδα αγώνων 
άλματος μήκους 
τριπλούν 3 

Σεμάχιο 

  

26 

πάγκο 
αναπληρωματικών 14 
καθισμάτων 4 

Σεμάχιο 

  

27 

πάγκο 
αναπληρωματικών 6 
καθισμάτων 2 

Σεμάχιο 

  

28 

συνθετικό τάπητα  με 
τη μέθοδο της 
"απόξεσης" 3000 

τμ 

  

29 

συνθετικό τάπητα 
τύπου "SANDWICH" 575 

τμ 

  

   

ΤΝΟΛΟ 

 

   

Υ.Π.Α 24% 

 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

  

 

 

 

                   Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ 

 

                                                                                                                 Ημερομηνία:  ….…/…….../…….. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Τποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 

Ονομασία Σράπεζας: ..................................................................................................... 

Κατάστημα: ................................................................................................. 

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Σ.Κ.) 

ΠΡΟ: ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡ........................................ ΕΤΡΨ 3.965,60 € 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού 
των τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών 3.965,60 € υπέρ του……….. 
/ της.................ΑΥΜ..................... ., (διεύθυνση)........................, για τη συμμετοχή του / της στο 
διενεργούμενο Διαγωνισμό του Δήμου Μυκόνου  για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ” σύμφωνα με τη υπ.αρ……………….. σχετική 
Διακήρυξη ……………και την υπ‟αριθμ………………….. σχετική Μελέτη και με ημερομηνία 
καταληκτικής υποβολής προσφοράς την …………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από 
τη συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ» , καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

ΣΟ ΠΑΡΑΠΑΝΨ ΠΟΟ ΣΗΡΟΤΜΕ ΣΗ ΔΙΑΘΕΗ Α ΚΑΙ ΘΑ Α ΚΑΣΑΒΛΗΘΕΙ ΟΛΙΚΑ 
Η ΜΕΡΙΚΑ, ΦΨΡΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΤ ΜΑ ΑΝΣΙΡΡΗΗ Η ΕΝΣΑΗ ΚΑΙ ΦΨΡΙ ΝΑ 
ΕΡΕΤΝΗΘΕΙ ΣΟ ΒΑΙΜΟ Η ΜΗ ΣΗ ΑΠΑΙΣΗΗ, ΜΕΑ Ε ΠΕΝΣΕ (5) ΗΜΕΡΕ , ΑΠΟ 
ΑΠΛΗ ΕΓΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗ Α. 

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση το άρθρο 72 παρ. 3 , 4 και 5 του ν. 4412/2016 (Α' 147) 
“Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» και ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την  ............................................................ ,  

μετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με δικαστικό 
επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από 
την εγγύησή μας αυτή. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Τπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

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

Με τιμή 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Ονομασία Σράπεζας ...........................  

Κατάστημα ..............................  

(Δ/νση οδός-αριθμός ΣΚ – τηλ-FAX)                                Ημερομηνία έκδοσης ...............  

                                                                 ΕΤΡΨ ..................................  

Προς: ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ υπ‟ αριθμόν ... για ΕΤΡΨ ... 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως 
μέχρι του ποσού των………………………. ΕΤΡΨ ............ (και ολογράφως) .......................... στο οποίο 
και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας ..............................ΑΥΜ........................., 
οδός......................................., αριθμός ..............., ΣΚ........................ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των 
εταιριών (1) ............................... , (2) ..................................., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της ύμβασης, που θα 
υπογράψει μαζί σας για την: “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ” προς κάλυψη αναγκών του ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ και το οποίο ποσόν 
καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Υ.Π.Α. αξίας ......................... ΕΤΡΨ. 

Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. ε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.  

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΣΕΤΔ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

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

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *6200+ 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: [ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ, ΓΙΑΛΟ – ΑΚΣΗ 
ΚΑΜΠΑΝΗ,84600 ΜΤΚΟΝΟ] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Ιςιδϊρα Αλεξανδροποφλου] 

- Σθλζφωνο: *2289023261] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *mayor@mykonos.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.mykonos.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ, CPV : 37400000-2 
(Ακλθτικά είδθ και εξοπλιςμόσ), 37415000-0 (Ακλθτικόσ εξοπλιςμόσ), 37421000-5 (Σάπθτεσ 
γυμναςτθρίων ] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *……+ 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : * ] 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ 
ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

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

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

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

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
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ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

α) *……+ 

 

 

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

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Όχι 

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

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

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

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

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Όχι 

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

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

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

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

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

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

*……+*……+*……+*……+xix 

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

(«απηνθάζαξζε»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

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

Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έρεη ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

*+ Ναι *+ Όχι 
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φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

[+ Ναι *+ Όχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

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

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

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

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxiii. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ατόμων. 

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

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

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

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

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

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

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

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

x
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ 

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

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

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

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

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

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

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

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

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

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

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

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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xxxii

 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

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