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ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 
 
 

 
 
 

 
ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ 
ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ» 

 

 

 





 

 

 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι 
Καμπάνθ, Μφκονοσ 

Ρόλθ Μφκονοσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 84600 

Τθλζφωνο 2289360100 

Φαξ 2289022229 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mayor@mykonos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ευαγγελία Χατηθνάκθ 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι o Διμοσ Μυκόνου και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ,  Υποτομζασ ΟΤΑ 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι :  Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το ελλθνικό δίκαιο  :  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ, πλιρθσ και απεριόριςτθ χριςθ των τευχϊν τθσ ςφμβαςθσ  είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr  κακϊσ και από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Διμου 
www.mykonos.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  ο Διμοσ Μυκόνου.  Θ δαπάνθ για τθν λόγω εν ςφμβαςθ 
βαρφνει τον με Κ.Α. : 15-7135.0001 του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 και του αντίςτοιχου του 
οικονομικοφ ζτουσ 2019 του Διμου Μυκόνου.   

 
 
Ειδικότερα, θ  παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Δθμοτικοφσ πόρουσ. Για τθν ανωτζρω πίςτωςθ εκδόκθκε:  

 

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




 

 

 

α) θ Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ  με α/α 289/17-07-2018 Μθτρϊου Δζςμευςθσ  ςφμφωνα με τθν οποία 
δεςμεφκθκε πίςτωςθ ποςοφ 200.000,00 € (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ  παρ 1α του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016)  για τθν 
ανωτζρω δαπάνθ ςε βάροσ του ΚΑ 15-7135.0001 του οικονομικοφ ζτουσ 2018.  

β) θ αρικ. 100/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ   
 με τθν οποία εγκρίκθκε και διατζκθκε θ ανωτζρω δαπάνθ ςε βάροσ ΚΑ 15-7135.0001 του οικονομικοφ ζτουσ 2018 
(απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ). Το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει τον οικείο ΚΑ του οικονομικοφ ζτουσ 2019. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου γιπεδου ποδοςφαίρου, του Διμου Μυκόνου και 
αφορά τθν προμικεια και τοποκζτθςθ νζου ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα. Το υφιςτάμενο γιπεδο ποδοςφαίρου είναι 
διαςτρωμζνο με παλαιωμζνο ςυνκετικό χλοοτάπθτα, και ςτο μεγαλφτερο μζροσ του οποίου οι ίνεσ ζχουν επαλειφκεί. 
Στα πλαίςια αναβάκμιςθσ του αγωνιςτικοφ χϊρου του γθπζδου κα χρθςιμοποιθκεί νζοσ ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ 
τελευταίασ γενιάσ. Ρριν τθν προμικεια και τοποκζτθςθ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κα απομακρυνκεί ο παλαιόσ 
ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ με μετακίνθςθ του γθπζδου και κα αποτεκεί ςε χϊρο που κα υποδείξει θ υπθρεςία. Εν 
ςυνεχεία κα γίνει προμικεια αδρανϊν για τθν βελτίωςθ τθσ επιπεδότθτασ τθσ επιφάνειασ, τα οποία κα διαςτρωκοφν 
και κα ςυμπυκνωκοφν κατάλλθλα εντόσ του περιγράμματοσ του αγωνιςτικοφ χϊρου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των 
εργαςιϊν  και τθν πραγματοποίθςθ των απαιτοφμενων ελζγχων ςυμπφκνωςθσ,  κα γίνει θ διάςτρωςθ του νζου 
ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα, θ γραμμογράφθςθ και θ πλιρωςθ του με τα απαιτοφμενα υλικά, ιτοι χαλαηιακι 
άμμοσ και  κόκκοι τρίματοσ ελαςτικοφ πράςινου  χρϊματοσ. 

Ειδικότερα θ προμικεια περιλαμβάνει: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 

ΕΓΑΣΙΑ ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ , ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ ΓΘΡΕΔΟΥ, 
ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ ΡΥΛΩΝΩΝ, ΕΡΕΚΤΑΣΘ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΥΛΩΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΦΩΣΘΣ ΓΘΡΕΔΟΥ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ 

Κ.Α 
                                   

2 
ΒΑΣΘ ΜΕΤΑΒΛΘΤΟΥ ΡΑΧΟΥΣ ΑΡΟ ΘΑΥΣΤΑ ΑΔΑΝΘ 
ΥΛΙΚΑ 

Κ.Μ. 2.200 

3 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ 

Μ2 7.700 

 

H εν λόγω προμικεια κατατάςςεται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 
14212200-2 (Αδρανι υλικά), 39293400-6 (Τεχνθτόσ χορτοτάπθτασ).  

Ρροςφορζσ υποβάλλονται  για το ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν.  

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ενδεικτικά ςε  306.100,00€ ςυν ΦΡΑ 24%73.464,00€ ιτοι ςυνολικά  
379.564,00 €.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ.  

 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

-      του ν. 4497/2016 (Α' 171)  Άρκρο 107 «Τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147))» 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ιςχφει 





 

 

 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 

ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για 

τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νζο αςφαλιςτικό 

ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 

 Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114 Α). 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο 

και άλλεσ διατάξεισ»,  

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

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

και 13 ζωσ 15, 

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

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

 Τθν Υπουργικι Απόφαςθ με  Αρικμ. 57654/2017 «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».  

 Τθν Υπουργικι Απόφαςθ   του Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ με αρικμ.  56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 

τεφχοσ Β') με τθν οποία ρυκμίηονται οι  τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.). 
 Τθσ υπ’ αρικμ. 147/2018 απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ αναγκαιότθτα και 

ςκοπιμότθτα τθσ ανάκεςθσ  τθσ προμικειασ: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ 
ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ», με δθμόςιο διεκνι  θλεκτρονικό διαγωνιςμό.  

 Τθσ υπ’ αρικμ. 22/2018 μελζτθσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου. 

 Τθσ υπ’ αρικμ. 100/2018 απόφαςθσ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και διατζκθκε θ 
πίςτωςθ ποςοφ  100.000,00 € εισ βάροσ του Κ.Α. 15-7135.0001 του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 
2018 για τθν εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ  (Α/Α 289/17-07-2018 ΜΘΤΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ τθσ αντίςτοιχθσ ΑΑΥ). Το 
υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει τον οικείο ΚΑ του οικονομικοφ ζτουσ 2019. 

 Τθσ  υπ’ αρικμ. 100/2018 Απόφαςθσ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ μελζτθ με αρικ. 22/2018 
τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου που αφορά τθν «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ 
ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ» και καταρτίςτθκαν οι όροι διακιρυξθσ περί διενζργειασ του θλεκτρονικοφ διεκνοφσ 
διαγωνιςμοφ για τθν παροχι τθσ ωσ άνω προμικειασ 

 Τθσ  υπ’ αρικμ. 124/2018 Απόφαςθσ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ μετάκεςθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν και τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ προςφορϊν του ανοικτοφ δθμόςιου 
διεκνοφσ θλεκτρονικοφ για τθν «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ 
ΜΕΑΣ» 

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

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  





 

 

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ςυςτιματοσ www.promitheus.gov.gr, κατόπιν προκεςμίασ τουλάχιςτον 
τριάντα πζντε (35) θμερϊν από τθν αποςτολι τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα Ευρωπαικϊν Κοινοτιτων  (άρκρο 27 του Ν. 
4412/2016).  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ 

ΤΘΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

ΣΤΘΝ 
ΕΦΘΜΕΙΔΑ 

ΕΕ 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 
ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & 
ΩΑ 

ΕΝΑΞΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

& ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

Διαδικτυακι Ρφλθ 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

06-08-2018 14-08-2018 
16-08-2018 και 

ϊρα 13:00 
05-11-2018 και 

ϊρα 13:00 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 
Σφςτθμα.  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ παροφςα Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ κα αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 
προκειμζνου να δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

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

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  
http://www.promitheus.gov.gr,  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται  ςτον Ελλθνικό Τοπικό  Τφπο.  

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

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί επίςθσ  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :  
www.mykonos.gr 

Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ για τισ δθμοςιεφςεισ που γίνονται ςτθν Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, βαρφνει τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ. 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ 
τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που 
ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

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




 

 

 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των 
δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

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

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

 





 

 

 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ κατά ςειρά ιςχφοσ   είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 2018/S 152-348503 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ  που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ) 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 

προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 θ προςφορά του αναδόχου  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

 Επίςθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και ςε όλα τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου www.mykonos.gr απ’ όπου μποροφν να τα προμθκεφονται 
δωρεάν. 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, το αργότερο εντόσ τεςςάρων θμερϊν πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – 
διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που 
διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το 
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων 
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, 
δεν εξετάηονται.  

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

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

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

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




 

 

 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 
μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά 
τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο..  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

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

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

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

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ 
(ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 

  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ 
τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 

 θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 

 κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 

 ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  





 

 

 

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν που αςκοφν νόμιμα τθν 
εμπορία ι διακίνθςθ των προσ προμικεια ειδϊν ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ 
ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, ιτοι ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 2% επί τθσ 
προχπολογιηόμενθσ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ, χωρίσ το ΦΡΑ που ανζρχεται ςτο ποςό των ζξι χιλιάδων εκατόν είκοςι 
δφο ευρϊ (6.122,00 €). 

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

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

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

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

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

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 
ς.42),  





 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τον 

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

γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του ΔΣ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

2.2.3.2α όταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα 
με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ 
ελζγχουσ. Οι υπό αα` και ββ` κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ 

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





 

 

 

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

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, 
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 παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

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

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

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

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 
23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

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

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

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 2.2.3.2α και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν 
για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία 





 

 

 

κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ 
περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που 
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

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

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

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν 
εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. Θ καταλλθλότθτα για 
τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ των ενδιαφερομζνων αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό του οικείου 
επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ ι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια αρχι που κα εκδοκεί το πολφ (6) ζξι μινεσ πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ  τα ανωτζρω κα πρζπει να κατατεκοφν για κακζνα μζλοσ ξεχωριςτά. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ  απαιτείται  να διακζτουν:  

α) Μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία (2015-2016-2017)  ίςο ι μεγαλφτερο με το ςυνολικό 
ποςό τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 

β) Τραπεηικι βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ (από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ίδρυμα και όχι αςφαλιςτικό φορζα) 
από τθν οποία κα τεκμθριϊνεται ότι θ διαγωνιηόμενθ επιχείρθςθ ι το ςφνολο των μελϊν (όταν πρόκειται για 
κοινοπραξία/ζνωςθ), διακζτει πιςτολθπτικι ικανότθτα φψουσ τουλάχιςτον ίςο με 200.000,00€. 

γ) Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων τουλάχιςτον ίςο ι μεγαλφτερο το ςυνολικό ποςό τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ με ΦΡΑ, ςε ιςχφ. 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

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

α) Να ζχουν εκτελζςει παρόμοιεσ παραδόςεισ ςυςτθμάτων ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα, εντόσ των τριϊν τελευταίων 
χρόνων (2015-2016-2017) (τουλάχιςτον μία ανάλογου προχπολογιςμοφ ι ποςότθτασ) είτε εμπίπτει ςτο δθµόςιο είτε 
ςτον ιδιωτικό τοµζα. 

β) Να ζχουν πιςτοποιιςει, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ελζγχου του ιςχφοντοσ εγχειριδίου τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ 
Ροδοςφαίρου FIFA (TECHNICAL MANUAL ΟΚΤ./2015) ζνα τουλάχιςτον γιπεδο ποδοςφαίρου με ςυνκετικό χλοοτάπθτα 
όπου κα ζχει λάβει ςιμα FIFA QUALITY  ι ανϊτερο. 
 
γ) Να διακζτουν υπεφκυνο για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υπο προμικεια ειδϊν αλλά και για τθν διαδικαςία τθσ 
τοποκζτθςισ τουσ.  

 

https://www.google.gr/search?q=TECHNICAL+MANUAL&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwifkc79v-TbAhUDUlAKHdTIDSoQkeECCCUoAA




 

 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

Α) Το Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ κατά ISO 9001 με πεδίο εφαρμογισ τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ςυνκετικοφ 
χλοοτάπθτα ι ιςοδφναμο. 

Β) Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ISO 14001 με πεδίο εφαρμογισ τθν προμικεια και 
εγκατάςταςθ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα ι ιςοδφναμο. 

 

2.2. 8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ 
παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των 
φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 
επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ 
Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 
απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων 
ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ εκτζλεςθ των ωσ άνω εργαςιϊν/ κακθκόντων  και όπωσ αυτζσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ  
γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ 
παροφςθσ κατά περίπτωςθ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (άρκρο 79 Ν. 4412/2016) το 
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Πςον αφορά το ΕΕΕΣ:  

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (εφεξισ ΕΕΕΣ) ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79 του ν. 4412/2016 το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του 
ν. 1599/1986, το οποίο υποβάλλεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ και ςυνιςτά προκαταρκτικι απόδειξθ προσ 
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ πλθροί τα κριτιρια  επιλογισ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψθφιακά από τον 
φορζα που το εκδίδει, φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ 
υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Το ΕΕΕΣ αποτελεί τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτον ιςτότοπο https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd και υποβάλλεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που παρζχονται  ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, όπου αναρτϊνται  οδθγίεσ για τθν 
θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ κακϊσ και ςφμφωνα με 
τθν παρακάτω διαδικαςία: 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf




 

 

 

• Οι  οικονομικοί  φορείσ οφείλουν  να υποβάλουν  με  τθν  προςφορά  τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ, το 
οποίο θ ανακζτουςα αρχι είτε ζχει ενςωματϊςει ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ και κοινοποιιςει μζςω αυτισ ςτουσ 
οικονομικοφσ φορείσ, είτε το ζχει αναρτιςει ψθφιακά υπογεγραμμζνο ξεχωριςτά, ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
διακιρυξθσ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςε μορφι αρχείου τφπου PDF, ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο.  

• Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο  επικουρικά από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον διαγωνιςμό,  αρχείο XML, προκειμζνου να 
εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία ΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι  αρχείου PDF.   

Ειδικότερα  : 

(α) Οι υποψιφιοι ανάδοχοι  πρζπει να αντλιςουν το επικουρικό αρχείο ΧΜL που ζχει αναρτθκεί ςτον παρόντα 
διαγωνιςμό ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςουν αρχικά τοπικά ςτον Θ/Υ τουσ και ςτθ ςυνζχεια  να μεταβοφν ςτθν 
ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. 

 Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξουν «Ειςαγωγι ΕΕΕΣ» και να τθλεφορτϊςουν («ανεβάςουν») το αρχείο του 
ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που άντλθςαν από τον διαγωνιςμό ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

(β) Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνουν και επιλζγουν  θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν κακοριςτεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι.  

(γ) Στθ ςυνζχεια επιλζγουν  «Εκτφπωςθ» προκειμζνου το αρχείο PDF να παραχκεί ζμμεςα από τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ. Θ 
εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό,  εγκατεςτθμζνο 
ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο  αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο 
PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία  αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ 
από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ.  CutePDF. 

 (δ)  Κατόπιν υπογράφουν  ψθφιακά το ωσ άνω pdf ζγγραφο και το υποβάλλουν ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του με τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου Xml ςτον  χϊρο του δ/ςμοφ, οι οικονομικοί 
φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ  Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), να δθμιουργοφν το EΕΕΣ να  ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα 
δεδομζνα που αφοροφν τον παρόντα διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ 
απαντιςεισ  και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf προκειμζνου να το υπογράψουν  ψθφιακά και  να το υποβάλλουν ςτον 
δ/ςμό. 

 Σθμειϊνεται:  

Α.  Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει ζνα (1) 
ΕΕΕΣ 

Β. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, πρζπει να 
μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαηί με χωριςτό ΕΕΕΣ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται. Θ πϊλθςθ των υπο προμικεια ειδϊν δεν κεωρείται 
ςτιριξθ ςε τρίτο φορζα. 

Γ. Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, κοινοπραξιϊν, 
ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να κατατίκεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα που μετζχει ςτθν ζνωςθ , 
χωριςτό ΕΕΕΣ όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ  των απαιτουμζνων αντίςτοιχων πεδίων του ΕΕΕΣ  
ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ ζωσ V  

Δ. Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να  ανακζςει υπο μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ τμιμα ι 
τμιματα τθσ ςφμβαςθσ το οποίο υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλει 
υποχρεωτικά χωριςτά ΕΕΕΣ όπου παρατίκενται πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ του ΜΕΟΥΣ ΙΙΙ 
ενοτθτα Α και Β  του ΕΕΕΣ,  για κακζναν από τουσ υπεργολάβουσ. Επίςθσ εφόςον ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τουσ κα 





 

 

 

πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και ποι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το μζροσ IV  εφόςον είναι ςχετικζσ με τθ 
ειδικι ικανότθτά τουσ ςτθν οποία ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ.  

Τζλοσ,  εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ  και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, ανεξαρτιτωσ 
του ποςοςτοφ τθσ αξίασ του τμιματοσ που κα ανακζςει ςτον υπεργολάβο τότε  κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό 
ΕΕΕΣ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, ςε περίπτωςθ Φυςικοφ Ρροςϊπου από τον ίδιο, επί Εταιρειϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) 
και Ρροςωπικϊν Εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τουσ διαχειριςτζσ τουσ ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο απ’ 
αυτοφσ, επί Ανϊνυμων Εταιρειϊν (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ Εταιρείασ (δθλ. από Φυςικό Ρρόςωπο το 
οποίο ςφμφωνα με το καταςτατικό εκπροςωπεί και δεςμεφει τθν Εταιρεία) ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο με 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, τα Φυςικά Ρρόςωπα που αςκοφν διοίκθςι ςε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ και τα αντίςτοιχα κατά το δίκαιο τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ πρόςωπα κακϊσ επίςθσ και από από όλουσ 
όςουσ ζχουν προσ τοφτο υποχρζωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 κακϊσ και τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, και δεν απαιτείται να φζρουν ςχετικι κεϊρθςθ υπογραφισ ςτθν ζντυπθ μορφι τουσ.  

Σθμειϊνεται ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό, κάκε άτομο ενδζχεται να πρζπει υπογράψει το ίδιο    ι ξεχωριςτό  ΕΕΕΣ  ςφμφωνα με το   ιςχφον 
κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τον οικονομικό φορζα. Θ υποχρζωςθ  υπογραφισ   πζραν  των ωσ άνω 
αναφερόμενων  προςϊπων , αφορά ιδίωσ τα άτομα που αναφζρονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 
του ν. 4412/2016 για τισ εταιρικζσ μορφζσ τθσ Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Ρ.Ε και Α.Ε. 

 Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, αξιολογεί το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ του αρχείου .pdf   

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 
τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

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

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

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

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο  





 

 

 

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

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.4 ΡΕ.β’  πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου από τθν κοινοποίθςθ  τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του 
προςωρινοφ μειοδότθ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  

γ) για τθν  Ραράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι 
χϊρασ από το οποίο να προκφπτει ότι τόςο κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν όςο και κατά τθν 
θμερομθνία Ρροςκόμιςθσ των δικαιολογθτικϊν  κατακφρωςθσ είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ 

Επιπλζον πζραν των ωσ άνω πιςτοποιθτικών τθσ παραγράφου 2.2.3.2  απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ 
αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει 
τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ 

Ειδικότερα :  

Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο για 
όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.  

 Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.  

 Οι εταιρείεσ περιοριςμζνεσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.  

 Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.)  κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ για 
όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Δεν κα προςκομίςουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των 
Διοικθτικϊν Συμβουλίων τουσ. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων  εκδίδονται  με  βάςθ  τθν  
ιςχφουςα  νομοκεςία  τθσ  χϊρασ  που  είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

δ) για τθν  Ραράγραφο 2.2.3.2α (περίπτωςθ γ` τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/16 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει),  πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

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

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του 





 

 

 

κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 
οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ 
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

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

Β.3 Για τθν απόδειξθ μζρουσ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5, οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν: 

Αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τελευταίασ τριετίασ (2015-2016-2017) όπου κα αποδεικνφεται το φψοσ 
του μζςου γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν το οποίο κα πρζπει να είναι ςυνακροιςτικά ίςο ι μεγαλφτερο από το ποςό 
του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ χωρίσ τον αναλογοφντα Φ.Ρ.Α..  

Β.4. Για τθν απόδειξθ μζρουσ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6,  οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα δθλϊνεται το πρόςωπο που κα είναι ο υπεφκυνοσ ποιότθτασ 
για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υπο προμικειασ ειδϊν αλλά και για τθν διαδικαςία τθσ τοποκζτθςισ τουσ. 
 
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι 
του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ1 που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

                                                           
1
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  





 

 

 

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

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι 
ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.2 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

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

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

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

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

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 
4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
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προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 





 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ 
κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

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

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

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

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν, επι ποινι αποκλειςμοφ: 

α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (άρκρο 79 Ν. 4412/2016) 





 

 

 

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

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
- Ζχει λάβει γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των τευχϊν τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία 
αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ, κακϊσ και των ςυναφϊν με αυτι διατάξεων των κείμενων 
νόμων και αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ.  

- Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν 

-Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε περίπτωςθ που κατακυρωκεί 
ςε αυτόν θ ςφμβαςθ 

δ) Ταυτότθτα για φυςικά πρόςωπα και τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ του οικονομικοφ φορζα (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). 

 Ζγγραφα, προκειμζνου να προκφπτει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, πρζπει να υποβλθκοφν και τα 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ όπωσ το ΦΕΚ ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του με βεβαίωςθ 
ΓΕΜΘ (για  διαγωνιηόμενουσ  με  μορφι  ΑΕ  και  ΕΡΕ), αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του 
διαγωνιηομζνου και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του με βεβαίωςθ ΓΕΜΘ (για ΟΕ και ΕΕ). 

 Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν τα μζλθ του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν 
δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ τθν Ε.Ε. και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό 
δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό, αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ 
προςϊπου. 

 Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ εκπροςωποφνται από μζλοσ του διοικθτικοφ τουσ ςυμβουλίου ι εξουςιοδοτθμζνο 
εκπρόςωπο, οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ εκπροςωποφνται από το 
διαχειριςτι τουσ ι εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο. 

 Ρροκειμζνου για Ενϊςεισ, εάν οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν 
μαηί με τθν προςφορά ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ. 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά τθσ υποπεριπτ. (δ), για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  

ε) Τραπεηικι βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ (από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ίδρυμα και όχι αςφαλιςτικό φορζα), 
φψουσ τουλάχιςτον ίςο με 200.000,00€.  

ςτ) Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων τουλάχιςτον ίςο ι μεγαλφτερο το ςυνολικό ποςό τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ με ΦΡΑ, ςε ιςχφ. 

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

2.4.3.2 Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. 
Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 
υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ 
και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, 
το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόςον οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα 
τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.  

Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίδεται ςτθν αναλυτικι τεκμθρίωςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Εμφάνιςθ οποιαςδιποτε 
τιμισ (πχ ανταλλακτικοφ, υπθρεςίασ, αποηθμίωςθσ, ανακεϊρθςθσ κλπ) ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ, οδθγεί 
ςτθν απόρριψθ αυτισ ωσ απαράδεκτθσ.  





 

 

 

Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ περιζχει ιδίωσ τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια ειδϊν  όπωσ αυτά αναφζρονται αναλυτικά ςτθ μελζτθ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ, και πρζπει να  περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα κάτωκι ςτοιχεία επι ποινι αποκλειςμοφ: 

 Το  προφίλ  τθσ  επιχείρθςθσ  του  διαγωνιηόμενου, ιτοι τθν επιχειρθματικι δομι, τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ και τα 
παραγόμενα προϊόντα και υπθρεςίεσ 
 Υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου ότι θ τεχνικι του προςφορά είναι απόλυτα ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθ μελζτθσ  
 Ρλιρθ περιγραφι του προςφερόμενου είδουσ και των επί μζρουσ λειτουργιϊν ςτθν Ελλθνικι. Μετά από κάκε 

αναλυτικι περιγραφι και τεκμθρίωςθ, ο προςφζρων πρζπει να επιςυνάπτει τα απαραίτθτα αποδεικτικά τεχνικά 
φυλλάδια, και ότι άλλο τεκμθριωτικό ςτοιχείο διακζτει που αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου 
είδουσ με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ϊςτε να είναι εφκολθ θ αξιολόγθςθ από τθν αρμόδια 
επιτροπι. 

    Τα κατατικζμενα τεχνικά φυλλάδια, κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από τον εκδότθ τουσ (καταςκευαςτι 
προϊόντοσ). Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ  υπογεγραμμζνθ από τον 
προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε  αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία του 
τεχνικοφ φυλλαδίου του καταςκευαςτικοφ  οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια του κάκε προςφερομζνου είδουσ 
υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
 Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα (Fifa Lab Test Report) 

αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου από τθν FIFA όπου κα πιςτοποιοφνται (δοκιμαςμζνο με ιςοδφναμα υλικά 
πλθρϊςεωσ, χαλαηιακι άμμου και κόκκουσ πράςινου τρίματοσ ελαςτικοφ) ςτα αποτελζςματα μζτρθςθσ, τα 
παραπάνω χαρακτθριςτικά του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και κα καλφπτονται τα κριτιρια του προτφπου  κατά FIFA 
QUALITY ι FIFA QUALITY PRO, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του εγχειρίδιου ελζγχου “F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR 
FOOTBALL TURF 2015 και μετζπειτα”. 
 Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ των υλικϊν που ςυνκζτουν το ςφςτθμα  ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα : 

  EN71-3:2013 (ζλεγχοσ τοξικότθτασ) για τον ςυνκετικό χλοοτάπθτα ι ιςοδφναμο  

  EN71-3:2013 (ζλεγχοσ τοξικότθτασ) για τo υλικό πλιρωςθσ τρίματοσ ελαςτικοφ ι ιςοδφναμο   

  Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα , αντικραδαςμικοφ δαπζδου και  τρίματοσ ελαςτικοφ πράςινου 
χρϊματοσ   ότι ζχουν ελεγχτεί ςφμφωνα  με το πρότυπο                                          ΕΝ ISO 11885:2009 ι ιςοδφναμο   
( Ροιότθτα νεροφ μετά τθν ζκπλυςθ δείγματοσ και περιεκτικότθτα ςε Pd/Cd/Cr/Sn/Zn κάτω των ορίων) )  

  Ζλεγχοσ υλικοφ πλιρωςθσ κόκκων ελαςτικοφ EPDM ,κατά το πρότυπο ΕΝ 14836:2005   ότι κατά τθν υποβολι 
του ςε υπεριϊδθ ακτινοβολία UVA/340nm  για διάρκεια 5000 h  θ μεταβολι του χρϊματοσ του ,θ μεταβολι 
του βάρουσ του και του  ςχιματοσ του , είναι  ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τισ προδιαγραφζσ του νζου εγχειριδίου 
τθσ FIFA (FIFA MANUAL 2015) 

 Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ χαλαηιακισ άμμου όπου κα αποδεικνφεται ότι θ περιεκτικότθτα ςε SiO2 υπερβαίνει το 
98% ,κακϊσ και το ποςοςτό CaCO3 είναι <2%. 

 
Τα πιςτοποιθτικά -Εργαςτθριακοί ζλεγχοι κα αφοροφν τα προςφερόμενα υλικά και κα ςυνοδεφονται από 
διλωςθ ςυνεργαςίασ για τθν προμικεια των υλικϊν των οίκων παραγωγισ (ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ-Τρίμα 
πράςινου ελαςτικοφ-αντικραδαςμικοφ δαπζδου) προσ τον ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα για τθν ςυγκεκριμζνθ 
προμικεια. 

 Σιμα εν ιςχφ «FΙFA Preferred Producer» για το ςυνκετικό χλοοτάπθτα τθσ καταςκευάςτριασ 
 Ριςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 ι ιςοδφναμα αυτϊν, των οίκων 
παραγωγισ που ςυνκζτουν το ςφςτθμα ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα. 
 Ριςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 ι ιςοδφναμα αυτϊν, του 
ςυμμετζχοντα, με πεδίο εφαρμογισ τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ςυνκετικϊν χλοοταπιτων. 
 Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντα ότι τα υλικά πλιρωςθσ  εκπλθρϊνουν τισ απαιτιςεισ τθσ F.I.F.A., όπωσ αυτζσ 
αναφζρονται ςτο τεφχοσ F.I.F.A. GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES ι F.I.F.A. Quality concept for football turfs, Handbook 
of Requirements, ζκδοςθ 2015  και μετζπειτα. 
 Κατάκεςθ Δείγματοσ. Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να κατακζςει ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ απευκυνόμενο 
προσ τθν Επιτροπι διενζργειασ για το παρόν διαγωνιςμό, δείγμα του προςφερόμενου προϊόντοσ. Ωσ δείγμα νοείται 
δείγμα του προςφερόμενου ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και αντικραδαςμικοφ δαπζδου διαςτάςεων περίπου 20cm x 





 

 

 

20cm και δείγμα από τα προςφερόμενα υλικά πλιρωςθσ, περίπου 50ml χαλαηιακι άμμο και περίπου 50ml κόκκουσ 
πράςινου τρίματοσ ελαςτικοφ . 
Επάνω ςτο δείγμα κα υπάρχουν οι ενδείξεισ:  
Δείγμα για το διαγωνιςμό «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ», 
ο αρ. Διακιρυξθσ, ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ που διενεργεί τθν προμικεια, θ καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία του αποςτολζα. Τα δείγματα κα κατατεκοφν μαηί με τον 
φάκελο Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ -Τεχνικι προςφορά  εντόσ  3 εργάςιμων θμερϊν μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ τθσ  προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 214 παρ.3 του Ν. 4412/2016. 
 Γραπτι εγγφθςθ από ευρωπαϊκό οίκο καταςκευισ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κακϊσ και ευρωπαϊκοφ οίκου 
καταςκευισ του αντικραδαςμικοφ δαπζδου για επτά (7) ζτθ. 
 Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του προςφζροντα, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 
οποία οι προςφζροντεσ αναφζρουν: 
Τθν ευρωπαϊκι  χϊρα προζλευςθσ των τελικϊν προϊόντων που προςφζρουν.  
 Ο προςφζροντασ κα φροντίςει με δικι του ευκφνθ, να ενθμερωκεί για τοπικά χαρακτθριςτικά και δεδομζνα τα 
οποία ςχετίηονται με τθν μεταφορά, εγκατάςταςθ και λειτουργία του υπό προμικεια είδουσ. Γιϋ αυτό, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, οι διαγωνιηόμενοι ι εκπρόςωποι τουσ, κα πρζπει να επιςκεφκοφν τον χϊρο που κα εγκαταςτακεί ο 
ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ, ϊςτε πριν τθν υποβολι των προςφορϊν τουσ να ζχουν διαμορφϊςει πλιρθ και ςαφι 
εικόνα των τοπικϊν ςυνκθκϊν και των ιδιαιτεροτιτων του ςθμείου εγκατάςταςθσ, προςκομίηοντασ τθ ςχετικι 
βεβαίωςθ από το Διμο υπογεγραμμζνθ από τον αρμόδιο υπάλλθλο, ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του. Ο Ανάδοχοσ 
ζχει τθν υποχρζωςθ κάλυψθσ κάκε δαπάνθσ για επί πλζον υλικά ι εργαςίεσ που κα χρειαςκεί για τθν εγκατάςταςθ 
του εξοπλιςμοφ. 
 Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντα, για τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ για το ςφςτθμα ςυνκετικοφ 
χλοοτάπθτα με τα υλικά πλιρωςθσ του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) ζτθ κακϊσ και 
τεκμθρίωςθ για τισ υπθρεςίεσ που κα παρζχει ςτο διάςτθμα αυτό για να αντιμετωπίςει τισ ανάγκεσ που 
παρουςιάηονται για επιςκευζσ κατά περίπτωςθ για το προςφερόμενο είδοσ. Επιπλζον, κα αναφζρει το προτεινόμενο 
διάςτθμα αποκατάςταςθσ βλάβθσ  το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο από ζνα (1) μινα μετά από ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι κακϊσ και τον τρόπο που κα αντιμετωπίηονται τα κζματα ςυντιρθςθσ 
(υποβολι τεφχουσ οδθγιϊν ςυντιρθςθσ του χλοοτάπθτα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα) από τθν Διευκφνουςα  Υπθρεςία  ςε 
αυτό το διάςτθμα. 
Θ εγγφθςθ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ κα ςυνοδεφεται και από το κατάλλθλο πρόγραμμα ςυντιρθςθσ του 
τοποκετθμζνου ςυςτιματοσ  το οποίο είναι υποχρεωμζνοσ ο Διμοσ να εφαρμόηει ϊςτε να ζχει ιςχφ και θ εγγφθςθ 
του προμθκευτι 
 Κατάλογοσ ςυναφϊν ζργων, ςτον οποίο κα αναφζρονται παραδόςεισ ςυςτθμάτων ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα, εντόσ 
των τριϊν τελευταίων χρόνων (τουλάχιςτον μία ανάλογου προχπολογιςμοφ ι ποςότθτασ), µε µνεία, για κάκε 
παράδοςθ, του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο δθµόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τοµζα, τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ του 
ποςοφ ,τθσ ποςότθτασ  κακϊσ και του παραλιπτθ τθσ προμικειασ. Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται, εάν ο αποδζκτθσ 
είναι δθµόςια αρχι, µε πιςτοποιθτικά (βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλο παραλαβισ ι πιςτοποιθτικό 
εμπειρίασ και ςφμβαςθ)  τα οποία ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρµόδια αρχι και εάν ο αποδζκτθσ είναι 
ιδιωτικόσ φορζασ, µε τα αντίςτοιχα παραςτατικά (ιδιωτικά ςυμφωνθτικά κεωρθμζνα από  τθν αρμόδια ΔΟΥ ι τθ 
κατάςταςθ ςυμφωνθτικϊν  τθσ παραγράφου 16 του άρκρου   8 ν.1882/90 και τιμολόγιο). 
 

Α/Α ΕΤΟΣ 
ΦΟΕΑΣ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
(ΡΟ ΦΡΑ) 

      

 Ο ςυμμετζχοντασ να ζχει εγκαταςτιςει και  πιςτοποιιςει τουλάχιςτον ζνα  οποιοδιποτε ςφςτθμα ςυνκετικοφ 
χλοοτάπθτα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ιςχφοντοσ  εγχειρίδιου ελζγχου ακλθτικϊν επιφανειϊν γθπζδων 
ποδοςφαίρου  “F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF TM2015" 
H απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ κα γίνεται:                                                                                                                                                                     
1) Ζκκεςθ δοκιμισ εγκατεςτθμζνου  ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα   (Fifa installation test report)               είτε με                                                                                                                                                                                                                                   
2) Δθμόςια ςφμβαςθ ι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό εγκατάςταςθσ όπου κα ςυνοδεφεται με το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό  
(Field certificate ςφμφωνα με το ΤΜ2015) για το ίδιο γιπεδο ποδοςφαίρου. 





 

 

 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντα ότι κα χρθςιμοποιιςει εξειδικευμζνο μθχανολογικό εξοπλιςμό, το οποίο είναι 
απαραίτθτο για τθν άρτια εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και ςυγκεκριμζνα για:  
α) Μθχάνθμα πλιρωςθσ υλικϊν ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα (τφπου SMG SANDMATIC B1505) ι ιςοδφναμο  ϊςτε να 
επιτευχκεί θ ομοιόμορφθ διανομι των υλικϊν ςε όλθ τθν επιφάνεια του αγωνιςτικοφ χϊρου και  παράλλθλα να 
βουρτςίηεται θ  επιφάνεια του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα δίνοντασ του, τθν τελικι του μορφι 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ ορίηεται 
κατωτζρω  και  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα IΙ (Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ) τθσ διακιρυξθσ. 
Ειδικότερα :   

Στον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
προςφζροντα. 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι 
Ρροςφορά».  
 
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. 
Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 
υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Κακϊσ θ  οικονομικι  προςφορά, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ  ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ 
του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτθν  θλεκτρονικι οικονομικι  
προςφορά του, επιπλζον ςυμπλθρωμζνο και ψθφιακά υπογεγραμμζνο, το ςυνθμμζνο ςτο   
τζλοσ τθσ  παροφςασ  ζντυπο οικονομικισ  προςφοράσ   μορφι εγγράφου  .pdf. (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ)  
 
Θ τιμι του προσ προμικεια είδουσ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

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

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

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

  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) 
θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

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





 

 

 

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

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

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

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  που δεν επιτρζπεται  

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

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

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





 

 

 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»  θ οποία κα 
γίνει τζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 10:00 πμ  

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα 
που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά 
πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ 
κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

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

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

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

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

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των 
οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, 
τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το 
ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  





 

 

 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 
φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία 
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του 
ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι  (20) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 





 

 

 

πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για 
τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου  2.2.4,2.2.5 και 2.2.6. 

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

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

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

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

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

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

το ΕΕΕΣ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και 
εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ, Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ 
ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει 
με  το ΕΕΕΣ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

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

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του 
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ 
είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

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

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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

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

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





 

 

 

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

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

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

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

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

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

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

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

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

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

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

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

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

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





 

 

 

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

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

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

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

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

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

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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





 

 

 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

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

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,  

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

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

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

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το 
όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν 
εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν 
ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω 
ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ 
του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ 
αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 





 

 

 

ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ 
άνω διαδικαςία.  

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

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

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

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

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

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

 





 

 

 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
κάκε υπό προμικεια είδουσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται και τμθματικά με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

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

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

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ.   

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

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

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ 
ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

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

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

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται 





 

 

 

υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν 
ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 
(Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν 
υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ 
τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 





 

 

 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου, δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ 
των τριϊν (3) μθνϊν ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

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

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

6.1.3. Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ ανάγκεσ του Διμου, ο δε προμθκευτισ 
υποχρεοφται να ειδοποιεί το αρμόδιο όργανο του Διμου που εκτελεί τθν προμικεια, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ  θμζρεσ νωρίτερα 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

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

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

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

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ 
κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των ειδϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτον 
κακοριςμζνο από τθ ςφμβαςθ χρόνο. Ορίηεται ωσ χρόνοσ παράδοςθσ ο προβλεπόμενοσ ςφμφωνα με τθ Συγγραφι 
Υποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ και τθν παράγραφο 6.1.1. τθσ παροφςθσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε 
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου 
οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ 





 

 

 

τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ 
του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

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

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

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

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

6.4 Γείγκαηα  

Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να κατακζςει ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ απευκυνόμενο προσ τθν Επιτροπι 
διενζργειασ για το παρόν διαγωνιςμό, δείγμα του προςφερόμενου προϊόντοσ. Ωσ δείγμα νοείται δείγμα του 
προςφερόμενου ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και αντικραδαςμικοφ δαπζδου διαςτάςεων περίπου 20cm x 20cm και δείγμα 
από τα προςφερόμενα υλικά πλιρωςθσ, περίπου 50ml χαλαηιακι άμμο και περίπου 50ml κόκκουσ πράςινου τρίματοσ 
ελαςτικοφ . 

Επάνω ςτο δείγμα κα υπάρχουν οι ενδείξεισ:  

Δείγμα για το διαγωνιςμό «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ», ο 
αρ. Διακιρυξθσ, ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ που διενεργεί τθν προμικεια, θ καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία του αποςτολζα. Τα δείγματα κα κατατεκοφν μαηί με τον φάκελο 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ -Τεχνικι προςφορά  εντόσ  3 εργάςιμων θμερϊν μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ τθσ  προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 214 παρ.3 του Ν. 4412/2016. 

                                                                                         

                                                                                                                        Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

                                                                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ 





 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΜΔΛΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                              
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αρικμόσ Μελζτθσ  22/2018 

  

 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΘ: “ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ ” 

 

Ρροχπολογιςμόσ δαπάνθσ ………………………………………………..……306.100,00€…………..………ΕΥΩ. 

 

Φ.Ρ.Α. 24%……………………………..……………………………………………….. 73.464,00€…..….…….……ΕΥΩ. 

 

Σφνολο απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ …………………………………………379.564,00€….........…….ΕΥΩ. 

 

 

 

 

 

Ρροχπολογιςμόσ δαπάνθσ ……………………€58.100,00….......………………………ΕΥΩ. 

 

Φ.Ρ.Α. 24%…………………………………...€13.944,00……..….……………………ΕΥΩ. 

 

Σφνολο απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ : ……………€72.044,00…….…….………………….ΕΥΩ. 

ΑΝΤΙΓΑΦΟ…………..  





 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

           Α. ΜΕΛΕΤΘΣ : 22/2018 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 

 

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου γθπζδου ποδοςφαίρου τθσ Άνω Μεράσ του 
Διμου Μυκόνου και αφορά τθν προμικεια και τοποκζτθςθ νζου ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα.  
Το υφιςτάμενο γιπεδο ποδοςφαίρου είναι διαςτρωμζνο με παλαιωμζνο ςυνκετικό χλοοτάπθτα, και ςτο 
μεγαλφτερο μζροσ του οποίου οι ίνεσ ζχουν επαλειφκεί. Στα πλαίςια αναβάκμιςθσ του αγωνιςτικοφ χϊρου του 
γθπζδου κα χρθςιμοποιθκεί νζοσ ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ τελευταίασ γενιάσ.  
Ρριν τθν προμικεια και τοποκζτθςθ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κα απομακρυνκεί ο παλαιόσ ςυνκετικόσ 
χλοοτάπθτασ με μετατόπιςθ του γθπζδου και κα αποτεκεί ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
του Διμου Μυκόνου. Θα μετατοπιςτοφν οι πυλϊνεσ φωτιςμοφ και των pillars τουσ με επζκταςθ των 
θλεκτρολογικϊν δικτφων.  Εν ςυνεχεία κα γίνει προμικεια αδρανϊν για τθν βελτιςτοποίθςθ των ριςεων τθσ 
επιφάνειασ. Θα γίνει βάςθσ μεταβλθτοφ πάχουσ από κραυςτά αδρανι υλικά ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 
"Στρϊςεισ  από αςφνδετα αδρανι υλικά", με ςυμπφκνωςθ κατά ςτρϊςεισ μεγίςτου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ κάκε 
ςτρϊςθσ 0,10 m, ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ ςτθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται θ 
προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ, θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε 
απόςταςθ, θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ. 
Θ επιμζτρθςθ κα γίνεται με γεωμετρικι χωροςτάκμθςθ κατά διατομζσ πριν και μετά τθν καταςκευι τθσ 
ςτρϊςεωσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν  και τθν πραγματοποίθςθ των 
απαιτοφμενων ελζγχων ςυμπφκνωςθσ,  κα γίνει θ διάςτρωςθ του νζου ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα, θ 
γραμμογράφθςθ και θ πλιρωςθ του με τα απαιτοφμενα υλικά, ιτοι χαλαηιακι άμμοσ και  κόκκοι τρίματοσ 
ελαςτικοφ πράςινου  χρϊματοσ. 
Στισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν αναφζρονται αναλυτικότερα όλα τα ςτοιχεία τθσ εν λόγω 
προμικειασ. 
 
Θ προμικεια κα γίνει με τθ διαδικαςία του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για το ςφνολο τθσ προμικειασ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ, ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/ 8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Ειδικότερα θ προμικεια περιλαμβάνει: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 

ΕΓΑΣΙΑ ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ, ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ ΓΘΡΕΔΟΥ, 
ΕΓΑΣΙΑ ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ, ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ ΡΥΛΩΝΩΝ, 
ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΥΛΩΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΦΩΣΘΣ ΤΟΥ ΓΘΡΕΔΟΥ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ 

Κ.Α. 

2 ΒΑΣΘ ΜΕΤΑΒΛΘΤΟΥ ΡΑΧΟΥΣ ΑΡΟ ΘΑΥΣΤΑ ΑΔΑΝΘ 
ΥΛΙΚΑ 

Κ.Μ. 2.200,00 

3 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ  Μ2   7.700,00 

 

                    

  

ΜΕΛΕΤΘ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ 
ΑΝΩ ΜΕΑΣ 

 





 

 

 

Θ προμικεια κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ του Διμου. Για τθν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία υπάρχει 
εγκεκριμζνθ πίςτωςθ ποςοφ 200.000,00€ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2018 και ςτον κωδικό ΚΑ 15-
7135.0001 ενϊ το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει τον οικείο ΚΑ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019. Ο 
προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ενδεικτικά ςε 306.100,00 € ςυν ΦΡΑ 24% 73.464,00 € ιτοι ςυνολικά  
379.564,00€.  

 

 
               Μφκονοσ, 4-7-2018 
                    Θ Συντάξαςα 
 
                 
 
                
              Ευαγγελία Χατηθνάκθ 
                Χθμικόσ Μθχανικόσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Μφκονοσ, 4-7-2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ  

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 
 
 
 

Ιωάννθσ οφςςοσ 
  Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 

 





 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Α. ΜΕΛΕΤΘΣ : 22/2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

ΑΘΟ 1: ΕΓΑΣΙΑ ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ ΓΘΡΕΔΟΥ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ 

Στο γιπεδο τθσ Άνω Μεράσ με το παρόν άρκρο προβλζπεται θ αποξιλωςθ του υπάρχοντοσ γθπζδου και θ 
μετατόπιςθ του κατά 3 μζτρα περίπου νοτιο-δυτικά του υπάρχοντοσ γθπζδου. 

Θ παροφςα εργαςία κεωρείται απαραίτθτθ για τθν τιρθςθ των ςωςτϊν πλευρικϊν αποςτάςεων του γθπζδου 
κακϊσ και του αγωνιςτικοφ χϊρου ποδοςφαίρου. 

Θ επζκταςθ του ακλθτικοφ χϊρου του γθπζδου προσ το τμιμα που κα υποδείξει θ Υπθρεςία κα πρζπει να 
περιλαμβάνει τισ παρακάτω εργαςίεσ.  

Συγκεκριμζνα, κα πρζπει να γίνει αποξιλωςθ τθσ υπάρχουςασ περίφραξθσ κακϊσ και όλων των ςτακερϊν 
καταςκευϊν τθσ περίφραξθσ. 

Αναλυτικά κα πρζπει να γίνει: 

 αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ του ςυρματοπλζγματοσ, 
 αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ του τοιχίου από ςκυρόδεμα ςτιριξθσ του ςυρματοπλζγματοσ, 
 αποξιλωςθ των πυλϊνων φωτιςμοφ, τθσ βάςεϊσ τουσ από ςκυρόδεμα και των pillars τουσ και 

επζκταςθ των θλεκτρολογικϊν δικτφων με τα απαιτοφμενα υλικά ζωσ τισ νζεσ κζςεισ τοποκζτθςθσ 
των πυλϊνων και των pillars τουσ που κα υποδειχκεί από τθν αρμόδια επιτροπι. 

 Επανατοποκζτθςθ πυλϊνων και pillars ςτισ νζεσ βάςεισ που κα καταςκευαςτοφν από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα C20/25 

 αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ όλων των χτιςτϊν καταςκευϊν,  
 κακαριςμόσ του χϊρου από χϊματα, απορρίμματα,  πζτρεσ και βλάςτθςθ κατά τρία (3) με πζντε (5) 

μζτρα νοτιο-δυτικά του υπάρχοντοσ γθπζδου, όπου κα μετατοπιςτεί το γιπεδο, με χριςθ ειδικϊν 
μθχανιματων, 

 μερικι εκςκαφι ςε βάκοσ ζωσ 50 cm κατά  τρία (3) με πζντε (5) μζτρα νοτιο-δυτικά του υπάρχοντοσ 
γθπζδου, με ιδιαίτερθ προςοχι,  

 ιςοπζδωςθ του χϊρου για τθν βελτιςτοποίθςθ των ριςεων τθσ επιφάνειασ,  κα γίνει βάςθ 
μεταβλθτοφ πάχουσ από κραυςτά αδρανι υλικά ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 "Στρϊςεισ  από 
αςφνδετα αδρανι υλικά", με ςυμπφκνωςθ κατά ςτρϊςεισ μεγίςτου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ κάκε 
ςτρϊςθσ 0,10 m, ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ ςτθν τιμι μονάδασ 
περιλαμβάνονται θ προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ, θ μεταφορά τουσ επί τόπου 
του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ, θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ. 
δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ϊςτε να επεκτακεί ο χϊροσ του γθπζδου, 

 τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων κραςπζδων (πριν τθν προςκικθ αδρανων υλικϊν) κατά μικοσ 
των ορίων του νζου γθπζδου, ϊςτε να επιτευχκεί ο εγκιβωτιςμόσ του αγωνιςτικοφ χϊρου. 
Θ ςυνολικι εργαςία τθσ αποξιλωςθσ και μετατόπιςθσ του χϊρου του γθπζδου, περιλαμβάνει όλεσ 
τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ, τθν μίςκωςθ των μθχανθμάτων με τουσ οδθγοφσ τουσ που κα 
απαιτθκοφν, τθν προμικεια αδρανϊν υλικϊν κακϊσ και τθν απομάκρυνςθ όλων των ξζνων υλικϊν 
ςε χϊρουσ που κα υποδείξει θ Υπθρεςία.  

 

 

 

                    

  

ΜΕΛΕΤΘ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ 
ΑΝΩ ΜΕΑΣ 

 





 

 

 

ΑΘΟ 2: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ 

 

Ρρομικεια ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα που αποτελείται από: 

 

 Ρροκαταςκευαςμζνο αντικραδαςμικό δάπεδο πάχουσ 10mm που τοποκετείται πάνω από τθν 
επιφάνεια του γθπζδου και λειτουργεί ςαν ςφςτθμα απορρόφθςθσ κραδαςμϊν  

 Συνκετικό χλοοτάπθτα   πράςινου χρϊματοσ ι δίχρωμου τελευταίασ γενιάσ με ίνεσ πολυαικυλενίου 
μονόκλωνεσ (monofilament) πάχουσ πζλουσ τουλάχιςτον 300 micron και άνω,                        
dtex κυςάνου τουλάχιςτον 13.000, με φψοσ πζλουσ τουλάχιςτον 40mm. Το νιμα πρζπει να είναι 
ραμμζνο ςε βάςθ από υφαςμζνο  πολυπροπυλζνιο  το  οποίο  είναι  άρρθκτα  ςυνδεδεμζνο  με  τθν  
υπόβαςθ  από  Latex (ι PU). Θ ελαςτικι αυτι υπόβαςθ πρζπει να  φζρει τρφπεσ αποςτράγγιςθσ.  Ο 

ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ πρζπει να ζχει βάροσ πζλουσ (ινϊν) τουλάχιςτον 1.200 gr/m2 και άνω. Τα 
ρολά, πλάτουσ περίπου 400εκ (+/-20εκ), αφοφ απλωκοφν ςυγκολλοφνται ςτισ ενϊςεισ με ειδικζσ 
ταινίεσ πάνω ςτισ οποίεσ διαςτρϊνεται κόλα πολυουρεκάνθσ δφο ςυςτατικϊν ϊςτε να 
επιτυγχάνεται άρρθκτθ ςφνδεςθ μεταξφ τουσ. Ππου ορίηονται οι γραμμζσ του γθπζδου κόβονται 
λωρίδεσ του χλοοτάπθτα και αντικακίςτανται με λωρίδεσ από το ίδιο υλικό ςε άςπρο χρϊμα οι 
οποίεσ και ςυγκολλοφνται όπωσ οι ενϊςεισ των ρολϊν. 

 Θ πλιρωςθ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κα γίνει με ιςόκοκκθ και ςτρογγυλι χαλαηιακι άμμο 
πλυμζνθ και ςτεγνωμζνθ για τθν πρϊτθ ςτρϊςθ ςτακεροποίθςθσ και με κόκκουσ πράςινου 
επικαλυμμζνου τρίματοσ  ελαςτικοφ για τθ δεφτερθ ςτρϊςθ, ςε κατά βάροσ αναλογία και 
κοκκομετρία ςφμφωνθ με τισ καταναλϊςεισ  που  υπάρχουν  ςτο  πιςτοποιθτικό εργαςτθριακισ  
εξζταςθσ (Fifa Laboratory test report) του τάπθτα. 

 
 
         Θ γραμμογράφθςθ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα γίνεται με τθν τοποκζτθςθ λωρίδων πάχουσ 10cm  
ίδιων προδιαγραφϊν κατά τα λοιπά με τον υπόλοιπο αλλά χρϊματοσ λευκοφ, ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Θ ζνωςθ των τεμαχίων γραμμογράφθςθσ και υπόλοιπου χλοοτάπθτα κα γίνει µε 
χριςθ ειδικϊν ταινιϊν ι και κόλλασ, ανκεκτικϊν ςε υγραςία, υψθλζσ και χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και 
γιρανςθ, όμοια με τα λοιπά τεμάχια χλοοτάπθτα. 
 

         Θ πλιρωςθ και διάςτρωςθ του πζλουσ με τθ χαλαηιακι άμμο και των κόκκων ελαςτικοφ που πρζπει να 
ακολουκιςει ςε όλθ τθν επιφάνεια του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα πρζπει να γίνει αποκλειςτικά και  μόνο  με 
εξειδικευμζνο μθχανολογικό εξοπλιςμό τφπου SMG SANDMATIC ι ιςοδφναμου. 

 

        Μετά τθν πλιρωςθ εκτελείται μθχανικόσ ινιδιςμόσ για τθ ςτακεροποίθςθ τθσ γζμιςθσ, ϊςτε να 
αναςθκωκεί το πζλοσ και να δθμιουργθκεί θ τελικι επιφάνεια. Θ εφαρμογι κα γίνει ςε ςτεγνό και κακαρό 
δάπεδο, με καλζσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
 
           Συγκεντρωτικά, οι ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ τιμζσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ςυςτιματοσ 
ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα (πλζον των όςων αναφζρονται παραπάνω) που κα αποδεικνφουν οι 
ςυμμετζχοντεσ κατά τθν υποβολι τθσ τεχνικισ τουσ προςφοράσ, ότι πλθροφν επί ποινι αποκλειςμοφ, 
τουλάχιςτον τα παρακάτω : 

 
                              
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ 

 
                                                                     

ΙΔΙΟΤΘΤΑ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ 
ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  

 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 

ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑΣ 

 
ΓΑΜΜΙΚΘ ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ ΝΘΜΑΤΟΣ                                       

(Βάροσ νιματοσ ςε gr/10km) 

 

13.000 dtex 

 

 
- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 
TEST  REPORT (TM2015) 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΘ ΙΝΑΣ 

 
100% ΡΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE)                                       

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 

 
- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 
TEST  REPORT (TM2015)  

 
 

 ΡΑΧΟΣ ΙΝΑΣ 

 
 

300 micron (μm)                                                      
(ςε περίπτωςθ φπαρξθσ διαφορετικοφ 

ςχιματοσ ινϊν πρζπει να ικανοποιείται το 
κριτιριο από όλουσ του τφπουσ ίνασ) 

 
- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 
TEST  REPORT (TM2015) 

 
ΧΩΜΑ 

 
ΜΟΝΟΧΩΜΟ ι ΔΙΧΩΜΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

ΚΑΙ ΣΚΟΥΟ ΡΑΣΙΝΟ 

 

- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 

TEST  REPORT (TM2015) 

 
 

ΥΨΟΣ ΡΕΛΟΥΣ (προεξζχον τθσ βάςθσ) 

 

 

40 mm 

 

 
- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 
TEST  REPORT (TM2015) 

 
ΑΙΘΜΟΣ ΚΟΜΡΩΝ                                 
(Ρυκνότθτα κόμπων) 

 

9750 stiches / m
2
 

 

 
- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 
TEST  REPORT (TM2015) 

 
 

 ΟΛΙΚΟ ΒΑΟΣ ΡΕΛΟΥΣ(ΙΝΩΝ) 

 

1200 gr/m
2
 

 

 
- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB 
TEST  REPORT (TM2015) 

 
ΑΝΤΙΚΑΔΑ-
ΣΜΙΚΟ 
ΔΑΡΕΔΟ 
 
 

 
 

ΥΨΟΣ ΡΕΛΟΥΣ ΔΑΡΕΔΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 

 

10MM 

 

- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB            

TEST  REPORT (TM2015) 

 

 

 

ΥΛΙΚΑ   
ΡΛΘΩΣΘΣ 

 
 
 
 

ΧΑΛΑΗΙΑΚΘ ΑΜΜΟΣ 

Στρογγυλι,  πλυμζνθ  και  ςτεγνωμζνθ,  
ςε κατά βάροσ αναλογία ςφμφωνθ με  
τισ καταναλϊςεισ και τθν κοκκομετρία   
που υπάρχουν  ςτο πιςτοποιθτικό 
εργαςτθριακισ εξζταςθσ                              
(Laboratory test report) του τάπθτα. 

 

- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB            

TEST  REPORT (TM2015) 

 
 

ΚΟΚΚΟΙ ΕΡΙΚΑΛΥΜΕΝΟΥ ΤΙΜΑΤΟΣ  
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 

Κοκκομετρίασ και ςε κατά βάροσ 
αναλογία ςφμφωνθ με τισ καταναλϊςεισ 
και τθν κοκκομετρία που υπάρχουν ςτο 
πιςτοποιθτικό εργαςτθριακισ εξζταςθσ 
(Laboratory test report) του τάπθτα. 

- ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB            

TEST  REPORT (TM2015) 





 

 
Ρροσ απόδειξθ τθσ ποιοτικισ κατοχφρωςθσ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ χλοοτάπθτα ςφμφωνα 

με τισ παραπάνω προδιαγραφζσ αλλά και τθσ ζντεχνθσ εφαρμογισ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ πρζπει 

να υποβλθκοφν ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κατά ςειρά τα παρακάτω δικαιολογθτικά, επί 

ποινι αποκλειςμοφ: 

 

 Ρλιρθ περιγραφι του προςφερόμενου είδουσ και των επί μζρουσ λειτουργιϊν ςτθν Ελλθνικι. Μετά 
από κάκε αναλυτικι περιγραφι και τεκμθρίωςθ, ο προςφζρων πρζπει να επιςυνάπτει τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά τεχνικά φυλλάδια, και ότι άλλο τεκμθριωτικό ςτοιχείο διακζτει που αποδεικνφει τθν 
ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου είδουσ με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ϊςτε να είναι 
εφκολθ θ αξιολόγθςθ από τθν αρμόδια επιτροπι. 
Τα κατατικζμενα τεχνικά φυλλάδια, κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από τον εκδότθ τουσ 
(καταςκευαςτι προϊόντοσ). Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ  
υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε  αυτά 
ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία του τεχνικοφ φυλλαδίου του καταςκευαςτικοφ  οίκου. Τα τεχνικά 
φυλλάδια του κάκε προςφερομζνου  είδουσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ επί τόπου του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα που κα τοποκετθκεί (Fifa Lab Test 
Report) αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου από τθν FIFA που κα ζκδοςθ το απαιτοφμενο πιςτοποιθτικό 
(δοκιμαςμζνο με ιςοδφναμα υλικά πλθρϊςεωσ, χαλαηιακι άμμου και κόκκουσ πράςινου τρίματοσ 
ελαςτικοφ) ςτα αποτελζςματα μζτρθςθσ, τα παραπάνω χαρακτθριςτικά του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα 
και κα καλφπτονται τα κριτιρια του προτφπου  κατά FIFA QUALITY PRO, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 
εγχειρίδιου ελζγχου “F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF 2015 και μετζπειτα”. 
 
 Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ των υλικϊν που ςυνκζτουν το ςφςτθμα  ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα : 

 EN71-3:2013 (ζλεγχοσ τοξικότθτασ) για τον ςυνκετικό χλοοτάπθτα ι ιςοδφναμο   

  NF P90-112 (για τθν περιεκτικότθτα ςε mg/l για βαρζα μζταλλα κάτω τον ορίων του προτφπου)   
για το επικαλυμμζνο τρίμα ελαςτικοφ πράςινου χρϊματοσ ι ιςοδφναμο 

 Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα ότι είναι ςφμφωνοσ με το πρότυπο                                          
ΕΝ ISO 11885:2009 ι ιςοδφναμο( Ροιότθτα νεροφ μετά τθν ζκπλυςθ δείγματοσ ςυνκετικοφ 
χλοοτάπθτα )  

  NF P90-112 για το αντικραδαςμικό δάπεδο (ςχετικά με τον ζλεγχο τοξικότθτασ) ι ιςοδφναμο. 

 Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ χαλαηιακισ άμμου όπου κα αποδεικνφεται ότι θ περιεκτικότθτα ςε SiO2 
υπερβαίνει το 98% ,κακϊσ και το ποςοςτό CaCO3 είναι <2%. 
 

Τα πιςτοποιθτικά -Εργαςτθριακοί ζλεγχοι κα αφοροφν τα προςφερόμενα υλικά και κα ςυνοδεφονται 
από διλωςθ ςυνεργαςίασ για τθν προμικεια των υλικϊν των οίκων παραγωγισ (ςυνκετικόσ 
χλοοτάπθτασ-Τρίμα πράςινου ελαςτικοφ-αντικραδαςμικοφ δαπζδου) προσ τον ςυμμετζχοντα 
οικονομικό φορζα για τθν ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 
 
 Ο προςφζρων κα προςκομίςει ςιμα εν ιςχφ «FΙFA Preferred Producer» για το ςυνκετικό χλοοτάπθτα 
τθσ καταςκευάςτριασ 
 
 Ριςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 ι ιςοδφναμα αυτϊν, των 
οίκων παραγωγισ που ςυνκζτουν το ςφςτθμα ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα. 
 
 Ριςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 ι ιςοδφναμα αυτϊν, του 
ςυμμετζχοντα, με πεδίο εφαρμογισ τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ςυνκετικϊν χλοοταπιτων. 
 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του προςφζροντα, όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει, υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, ότι τα υλικά πλιρωςθσ  εκπλθρϊνουν τισ απαιτιςεισ τθσ 
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F.I.F.A., όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο τεφχοσ F.I.F.A. GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES ι F.I.F.A. Quality 
concept for football turfs, Handbook of Requirements, ζκδοςθ 2015  και μετζπειτα. 
 

 Κατάκεςθ Δείγματοσ. Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να κατακζςει ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ 
απευκυνόμενο προσ τθν Επιτροπι διενζργειασ για το παρόν διαγωνιςμό, δείγμα του προςφερόμενου 
προϊόντοσ. Ωσ δείγμα νοείται δείγμα του προςφερόμενου ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και 
αντικραδαςμικοφ δαπζδου διαςτάςεων περίπου 20cm x 20cm και δείγμα από τα προςφερόμενα υλικά 
πλιρωςθσ, περίπου 50ml χαλαηιακι άμμο και περίπου 50ml κόκκουσ πράςινου τρίματοσ ελαςτικοφ . 
Επάνω ςτο δείγμα κα υπάρχουν οι ενδείξεισ:  

Δείγμα για το διαγωνιςμό «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ 
ΑΝΩ ΜΕΑΣ», ο αρ. Διακιρυξθσ, ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ που διενεργεί τθν 
προμικεια, θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία του 
αποςτολζα. 

Τα δείγματα κα κατατεκοφν μαηί με τον φάκελο Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ -Τεχνικι προςφορά  εντόσ  
3 εργάςιμων θμερϊν μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ  προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 214 παρ.3 του Ν. 4412/2016. 

 Γραπτι εγγφθςθ από ευρωπαϊκό οίκο καταςκευισ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κακϊσ και ευρωπαϊκοφ 
οίκου καταςκευισ του αντικραδαςμικοφ δαπζδου για επτά (7) ζτθ. 
 
 Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του προςφζροντα, όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία οι προςφζροντεσ αναφζρουν: 

Τθ ευρωπαϊκι  χϊρα προζλευςθσ των τελικϊν προϊόντων που προςφζρουν.  
 

 Ο προςφζροντασ κα φροντίςει με δικι του ευκφνθ, να ενθμερωκεί για τοπικά χαρακτθριςτικά και 
δεδομζνα τα οποία ςχετίηονται με τθν μεταφορά, εγκατάςταςθ και λειτουργία του υπό προμικεια 
είδουσ. Γιϋ αυτό, επί ποινι αποκλειςμοφ, οι διαγωνιηόμενοι ι εκπρόςωποι τουσ, κα πρζπει να 
επιςκεφκοφν τον χϊρο που κα εγκαταςτακεί ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ, ϊςτε πριν τθν υποβολι των 
προςφορϊν τουσ να ζχουν διαμορφϊςει πλιρθ και ςαφι εικόνα των τοπικϊν ςυνκθκϊν και των 
ιδιαιτεροτιτων του ςθμείου εγκατάςταςθσ, προςκομίηοντασ τθ ςχετικι βεβαίωςθ από το Διμο 
υπογεγραμμζνθ από τον αρμόδιο υπάλλθλο, ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν 
υποχρζωςθ κάλυψθσ κάκε δαπάνθσ για επί πλζον υλικά ι εργαςίεσ που κα χρειαςκεί για τθν 
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ. 
 
 Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4  του  ν.  1599/1986  (ΦΕΚ  Α'75) του προςφζροντα,  όπωσ 
εκάςτοτε  ιςχφει, για τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ για το ςφςτθμα ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με τα 
υλικά πλιρωςθσ του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) ζτθ κακϊσ και τεκμθρίωςθ 
για τισ υπθρεςίεσ που κα παρζχει ςτο διάςτθμα αυτό για να αντιμετωπίςει τισ ανάγκεσ που 
παρουςιάηονται για επιςκευζσ κατά περίπτωςθ για το προςφερόμενο είδοσ. Επιπλζον, κα αναφζρει το 
προτεινόμενο διάςτθμα αποκατάςταςθσ βλάβθσ  το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο από ζνα (1) 
μινα μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι κακϊσ και τον τρόπο που κα 
αντιμετωπίηονται τα κζματα ςυντιρθςθσ (υποβολι τεφχουσ οδθγιϊν ςυντιρθςθσ του χλοοτάπθτα ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα) από τθν Διευκφνουςα  Υπθρεςία  ςε αυτό το διάςτθμα. 
Θ εγγφθςθ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ κα ςυνοδεφεται και από το κατάλλθλο πρόγραμμα 
ςυντιρθςθσ του τοποκετθμζνου ςυςτιματοσ  το οποίο είναι υποχρεωμζνοσ ο Διμοσ να εφαρμόηει 
ϊςτε να ζχει ιςχφ και θ εγγφθςθ του προμθκευτι 
 
 Κατάλογο, ςτον οποίο κα αναφζρονται παραδόςεισ ςυςτθμάτων ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα, εντόσ των 
τριϊν τελευταίων χρόνων (τουλάχιςτον μία ανάλογου προχπολογιςμοφ ι ποςότθτασ), µε µνεία, για 
κάκε παράδοςθ, του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο δθµόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τοµζα, τθσ θμερομθνίασ 
παράδοςθσ του ποςοφ ,τθσ ποςότθτασ  κακϊσ και του παραλιπτθ τθσ προμικειασ. Οι παραδόςεισ 
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αποδεικνφονται, εάν ο αποδζκτθσ είναι δθµόςια αρχι, µε πιςτοποιθτικά (βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ι 
πρωτόκολλο παραλαβισ ι πιςτοποιθτικό εμπειρίασ και ςφμβαςθ)  τα οποία ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί 
από τθν αρµόδια αρχι και εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, µε τα αντίςτοιχα παραςτατικά 
(ιδιωτικά ςυμφωνθτικά κεωρθμζνα από  τθν αρμόδια ΔΟΥ ι τθ κατάςταςθ ςυμφωνθτικϊν  τθσ 
παραγράφου 16 του άρκρου   8 ν.1882/90 και τιμολόγιο). 
 

Α/Α ΕΤΟΣ 
ΦΟΕΑΣ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
(ΡΟ ΦΡΑ) 

      

 

 Ο ςυμμετζχοντασ να ζχει εγκαταςτιςει και  πιςτοποιιςει τουλάχιςτον ζνα  οποιοδιποτε ςφςτθμα 
ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ιςχφοντοσ  εγχειρίδιου ελζγχου ακλθτικϊν 
επιφανειϊν γθπζδων ποδοςφαίρου  “F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF TM2015" 
H απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ κα γίνεται:                                                                                                                                                                     
1) Ζκκεςθ δοκιμισ εγκατεςτθμζνου  ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα   (Fifa installation test report)               
είτε με                                                                                                                                                                                                                                   

2) Δθμόςια ςφμβαςθ ι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό εγκατάςταςθσ όπου κα ςυνοδεφεται με το αντίςτοιχο 
πιςτοποιθτικό  (Field certificate ςφμφωνα με το ΤΜ2015) για το ίδιο γιπεδο ποδοςφαίρου. 
 
 Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντα ότι κα χρθςιμοποιιςει εξειδικευμζνο μθχανολογικό εξοπλιςμό, 
το οποίο είναι απαραίτθτο για τθν άρτια εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και 
ςυγκεκριμζνα για:  
α) Μθχάνθμα πλιρωςθσ υλικϊν ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα (τφπου SMG SANDMATIC B1505) ι ιςοδφναμο  
ϊςτε να επιτευχκεί θ ομοιόμορφθ διανομι των υλικϊν ςε όλθ τθν επιφάνεια του αγωνιςτικοφ χϊρου 
και  παράλλθλα να βουρτςίηεται θ  επιφάνεια του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα δίνοντασ του, τθν τελικι του 
μορφι 
 
 Εάν οι προμθκευτζσ προτίκενται να χρθςιμοποιιςουν τισ τεχνικζσ ι χρθματοοικονομικζσ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων, πρζπει να προςκομίςουν διλωςθ του ςυνεργαηόμενου (ΤΕΥΔ) ότι κα 
κζςει ςτθν διάκεςθ του προμθκευτι τισ τεχνικζσ ι χρθματοοικονομικζσ του δυνατότθτεσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ προςκομίηονται τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά τεχνικισ ι χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ 
και του ςυνεργαηόμενου φορζα. 
 
 Τα παραπάνω ζγγραφα (πιςτοποιθτικά ) που αφοροφν τθν απόδειξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ 
μελζτθσ κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία διαγωνιςμοφ κακϊσ και να είναι 
μεταφραςμζνα επίςθμα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
 

Θ τιμι τθσ προςφοράσ του ςυμμετζχοντοσ κα πρζπει να είναι ανά τετραγωνικό μζτρο τοποκετθμζνου 

ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και να περιλαμβάνει: 

 
1. Τθν αξία όλων των υλικϊν τθσ προμικειασ επί τόπου του ζργου. 

2. Τθν απομάκρυνςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα, τθν μεταφορά και τθν 

εναπόκεςθ ςε ςθμείο υπόδειξθσ τθσ Υπθρεςίασ (περιλαμβάνονται ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ και τα 

υλικά πλιρωςθσ του ιτοι θ άμμοσ και το τρίμα ελαςτικοφ). 

3.  Επιμελισ κακαριςμόσ επιφάνειασ από υπολείμματα υλικϊν πλιρωςθσ. 

4. Τθν προμικεια, μεταφορά και διάςτρωςθ αδρανϊν υλικϊν ιςοπζδωςθ του χϊρου εκςκαφισ για τθν 

βελτιςτοποίθςθ των ριςεων τθσ επιφάνειασ  κα γίνει βάςθσ μεταβλθτοφ πάχουσ από κραυςτά αδρανι 

υλικά ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 "Στρϊςεισ  από αςφνδετα αδρανι υλικά", με ςυμπφκνωςθ 

κατά ςτρϊςεισ μεγίςτου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ κάκε ςτρϊςθσ 0,10 m, ανεξάρτθτα από τθ μορφι και 

τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ ςτθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται θ προμικεια των αδρανϊν και του 
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νεροφ διαβροχισ, θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ, θ διάςτρωςθ, 

διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ. δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ϊςτε να 

επεκτακεί ο χϊροσ του γθπζδου, 

5. Εγκατάςταςθ του νζου ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με πλιρθ και μακρόχρονθ ςυνοχι των 

ενϊςεων (θ ζνωςθ των ρολϊν και θ ςυγκόλλθςθ τουσ ςτθν κάτω πλευρά κα γίνει µε χριςθ ειδικϊν 

ταινιϊν ι και κόλλασ πολυουρεκάνθσ δυο ςυςτατικϊν, ανκεκτικϊν ςε υγραςία, ςε υψθλζσ και χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ και γιρανςθ. Τα ρολά κα πρζπει κατά τθν τοποκζτθςι τουσ να απλωκοφν και να 

τεντωκοφν με ειδικά εργαλεία-μθχανιματα, ϊςτε να μθν υπάρχουν ανωμαλίεσ ι “κυματιςμόσ” ςτον 

αγωνιςτικό χϊρο, ιδιαίτερα ςτισ μεταξφ τουσ ενϊςεισ. 

6. Αμμοδιανομι χαλαηιακισ άμμου και διανομι ελαςτικϊν μικροςφαιριδίων  τρίματοσ ελαςτικοφ 

χρϊματοσ πράςινου ςε κατά βάροσ αναλογία και κοκκομετρία υλικϊν ςφμφωνθ με τισ καταναλϊςεισ 

που υπάρχουν ςτο πιςτοποιθτικό εργαςτθριακισ εξζταςθσ (Fifa Laboratory  test report) του τάπθτα. Θ 

διανομι κα είναι ομοιόμορφθ ςε όλθ τθν επιφάνεια του αγωνιςτικοφ χϊρου. Για τθν επίτευξθ τθσ 

ιςοκατανομισ είναι απολφτωσ απαραίτθτθ θ χριςθ ειδικοφ μθχανιματοσ διάςτρωςθσ τφπου SMG 

SANDMATIC, το οποίο παράλλθλα να βουρτςίηει τθν επιφάνεια του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα δίνοντασ 

του, τθν τελικι του μορφι. 

7. Θ διανομι των ανωτζρω υλικϊν πλιρωςθσ κα γίνει ςε επάλλθλεσ ςτρϊςεισ ϊςτε να επιτευχκεί θ   

απόλυτθ ομοιομορφία ςτθ διαςπορά των υλικϊν. 

8. Το χτζνιςμα τον ινϊν με ειδικι βοφρτςα από ςυνκετικζσ ίνεσ. 

9. Γραμμογράφθςθ που κα αποτελείται από λουρίδεσ λευκοφ χρϊματοσ ίδιου τφπου  με τον βαςικό 

ςυνκετικό χλοοτάπθτα (όχι βαμμζνθ επάνω ςτον πράςινο) ςε αποςτάςεισ, ςυνδεδεμζνθ με τον ίδιο 

τρόπο των τεμαχίων του βαςικοφ χλοοτάπθτα, και αποςτάςεων ςφμφωνα με τα όςα κακορίηονται 

από τον ιςχφοντα κανονιςμό τθσ FIFA και τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ ποδοςφαίρου.  

10.  Τθ δαπάνθ φκοράσ και απομείωςθσ των υλικϊν, τθ δαπάνθ προςζγγιςθσ όλων των υλικϊν μζχρι  τα 

ςθμεία που κα χρθςιμοποιθκοφν, τθ ςταλία αυτοκινιτων, τισ δαπάνεσ για τθν καταβολι 

θμερομιςκίων και ςυναφϊν με αυτά ειςφορϊν και επιβαρφνςεων (Ι.Κ.Α, κ.λ.π.), που αφοροφν τθν  

πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν κφριων και βοθκθτικϊν, τισ δαπάνεσ λειτουργίασ των 

μθχανθμάτων που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ, όπωσ μιςκϊματα, καφςιμα, 

λιπαντικά, επιβάρυνςθ θμεραργιϊν από οποιαδιποτε αιτία, δαπάνεσ εγκατάςταςθσ, επιςκευισ και 

ςυντιρθςθσ αυτϊν, αςφάλιςτρα και αποςβζςεισ τουσ. 

11. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ του ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα, ο 

ανάδοχοσ κα πιςτοποιιςει το εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με τα υλικά 

πλιρωςισ του ςε ςυνεργαςία με εγκεκριμζνο εργαςτιριο τθσ διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Ροδοςφαίρου 

FIFA, προκειμζνου να λάβει ςιμα πιςτοποίθςθσ (FIFA QUALITY PRO), µε δαπάνθ του ιδίου. Σε 

περίπτωςθ που τα αποτελζςματα των ελζγχων πιςτοποίθςθσ δεν καλφπτουν τισ ςυγκεκριμζνεσ 

απαιτιςεισ τθσ FIFA, ο ανάδοχοσ κα προβεί, με δικι του δαπάνθ, ςτισ απαραίτθτεσ επεμβάςεισ (πχ. 

προςκικθ ι αφαίρεςθ υλικϊν πλιρωςθσ, επαναδιάςτρωςθ υλικϊν ι οποιαδιποτε άλλθ επζμβαςθ 

απαιτθκεί εντόσ των ηθτοφμενων προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ) μζχρι να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ 

τθσ FIFA και να λάβει το ανωτζρω ςιμα πιςτοποίθςθσ. 

               Μφκονοσ, 4-7-2018 
                    Θ Συντάξαςα 
 
                 
 
                
              Ευαγγελία Χατηθνάκθ 
                Χθμικόσ Μθχανικόσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Μφκονοσ, 4-7-2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ  

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 
 
 
 

Ιωάννθσ οφςςοσ 
  Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               

 ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Α. ΜΕΛΕΤΘΣ : 22/2018 

 
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΡΑΝΘ 

Α/Α  

1 

ΕΓΑΣΙΑ ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ, 
ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ ΓΘΡΕΔΟΥ, ΕΓΑΣΙΑ 
ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ, ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ 
ΡΥΛΩΝΩΝ, ΕΡΕΚΤΑΣΘ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΡΥΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘΣ ΤΟΥ 
ΓΘΡΕΔΟΥ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ 

ΚΑΤϋΑΡΟΚΑΡΘ 
 

19.000,00 € 

2 
ΒΑΣΘ ΜΕΤΑΒΛΘΤΟΥ ΡΑΧΟΥΣ ΑΡΟ 
ΘΑΥΣΤΑ ΑΔΑΝΘ ΥΛΙΚΑ 

Κ.Μ. 2.200 8,00 17.600,00€ 

3 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ 
ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ 

Μ2 7.700,00 35,00 269.500,00€ 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ : 306.100,00 € 

 
 

Φ.Ρ.Α. 24% : 73.464,00 € 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 379.564,00 € 

 

 

 

 

               Μφκονοσ, 4-7-2018 
                    Θ Συντάξαςα 
 
                 
 
                
              Ευαγγελία Χατηθνάκθ 
                Χθμικόσ Μθχανικόσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Μφκονοσ, 4-7-2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ  

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 
 
 
 

Ιωάννθσ οφςςοσ 
  Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 

 

 

                    

  

ΜΕΛΕΤΘ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ 
ΑΝΩ ΜΕΑΣ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Α. ΜΕΛΕΤΘΣ : 22/2018 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
(ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ) 

« ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ » 

 ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΡΑΝΘ 

Α/Α  

1 

ΕΓΑΣΙΑ ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ, 
ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ ΓΘΡΕΔΟΥ, ΕΓΑΣΙΑ 
ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ, ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ 
ΡΥΛΩΝΩΝ, ΕΡΕΚΤΑΣΘ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΡΥΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΤΟΥ 
ΓΘΡΕΔΟΥ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ 

ΚΑΤϋΑΡΟΚΑΡΘ 
 

€ 

2 
ΒΑΣΘΣ ΜΕΤΑΒΛΘΤΟΥ ΡΑΧΟΥΣ ΑΡΟ 
ΘΑΥΣΤΑ ΑΔΑΝΘ ΥΛΙΚΑ 

Κ.Μ. 2.200 
 

€ 

3 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ 
ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ 

Μ2 7.700,00 
 

€ 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ : € 

 
 

Φ.Ρ.Α. 24% : € 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : € 

 
 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ    .......................... 

 

                                                                                                                              Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ    

                                                  

                                                                                                                                     ΣΦΑΓΙΔΑ / ΥΡΟΓΑΦΘ 

 

                    

  

ΜΕΛΕΤΘ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ 
ΑΝΩ ΜΕΑΣ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Α. ΜΕΛΕΤΘΣ : 22/2018 

ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
 

 Άρκρο 1ο Αντικείμενο προμικειασ  
Στθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων αυτι περιγράφονται οι γενικοί όροι βάςει των οποίων και ςε ςυνδυαςμό 
με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ κα γίνει θ προμικεια και εγκατάςταςθ πλαςτικοφ χλοοτάπθτα 
ςτο γιπεδο τθσ Άνω Μεράσ. 

 
 Άρκρο 2ο Ιςχφουςεσ διατάξεισ  

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

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  τθσ παρ. Η του Ν. 
4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  

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

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

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

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

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Θζματα”,  

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

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

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 

 

                    

  

ΜΕΛΕΤΘ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ 
ΑΝΩ ΜΕΑΣ 
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παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 
 Άρκρο 3ο  Συμβατικά ςτοιχεία  
Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
α) Θ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 
β) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.  
γ)  Θ Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
δ) Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
ε) Το Τιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου. 
ςτ) Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ. 

 
 Άρκρο 4 ο Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ  
Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με Διεκνι Θλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνιςμό άνω 
των ορίων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016.και θ εκτζλεςθ προμικειασ κα γίνει με βάςθ τουσ 
όρουσ τθσ Διακιρυξθσ που κα εγκρίνει θ Οικονομικι Επιτροπι, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει 
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 
Άρκρο 5ο Ρροςφορζσ- Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.  
Ρροςφορά γίνεται δεκτι για το ςφνολο των ποςοτιτων που αναφζρονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό 
τθσ προμικειασ. 
Το τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και ιςχφουν απόλυτα 
τα όςα περιγράφονται ςε αυτό και όλεσ οι απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται. 
 
 Άρκρο 6ο Κατακφρωςθ αποτελζςματοσ  
Σφμφωνα με το Ν.4412/2016, θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ πραγματοποιείται μετά από 
γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, από τθν Οικονομικι Επιτροπι, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

 
 Άρκρο 7 ο Σφμβαςθ  

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςφμφωνα με το 
Νόμο, υποχρεοφνται να προςζλκει ςε οριςμζνο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ του για τθν 
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ. 
Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ 
προμικειασ. 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 
-Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα. 
-Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 
-Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 
-Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. 

 
 Άρκρο 8ο Εγγυιςεισ  

1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 

Κάκε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και να ςυνοδεφεται από 
Εγγυθτικι Επιςτολι τθσ οποίασ το ποςό κα καλφπτει ποςοςτό 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ αξίασ 
χωρίσ Φ.Ρ.Α. ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ζχει ιςχφ για 
τουλάχιςτον 150 θμζρεσ από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

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

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κατατίκεται υπό μορφι γραμματίου του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων ι Εγγυθτικισ Επιςτολισ αναγνωριςμζνθσ Τραπζηθσ, ςυντεταγμζνθσ κατά του ιςχφοντοσ τφπου για το 
Δθμόςιο και τουσ Ο.Τ.Α. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται 
μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 
 Άρκρο 9ο Ροιότθτα Υλικϊν  
Τα προμθκευόμενα είδθ πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ των αντίςτοιχων 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
Εάν τα είδθ που κα προμθκευτεί ο Διμοσ δεν εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηουν 
ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ καταςκευαςτικζσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα είδθ εντόσ 
δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν. 
 
 Άρκρο 10ο Συςκευαςία – Μεταφορά - Ραράδοςθ  
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθ ςυςκευαςία, μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωςθ, παράδοςθ και λειτουργία των προσ προμικεια ειδϊν. Επίςθσ ο προμθκευτισ 
βαρφνεται για κάκε ηθμιά που πικανόν να γίνει από υπαιτιότθτα του ίδιου ι του προςωπικοφ του  κατά 
τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ. 
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να  παραδϊςει τα είδθ ςυνοδευόμενα με όςα προβλζπονται  και  
απαιτοφνται  από  τθν  παροφςα  διακιρυξθ και μελζτθ,  ςφμφωνα  με  τα  ςυμβατικά ςτοιχεία και με τθν 
προςφορά. 
Θ προςωρινι παραλαβι κα γίνει από τθν παραπάνω Ε.Ρ. ςτα ςθμεία που κα υποδείξει ο ΔΘΜΟΣ και 
κα πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί εντόσ των πζντε (5) επόμενων θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 
παράδοςθ των ειδϊν. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να  ενθμερϊνει τθν Υπθρεςία που εκτελεί τθν 
προμικεια και τθν Ε.Ρ. του ΔΘΜΟΥ ςχετικά με τθν θμερομθνία που προτίκεται να προςκομίςει τα είδθ, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά τθν προςωρινι παραλαβι και για διάςτθμα δζκα (10) το πολφ εργαςίμων θμερϊν, λαμβάνει χϊρα 
θ περίοδοσ ποιοτικοφ ελζγχου του εξοπλιςμοφ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ μπορεί να περιλαμβάνει τα εξισ: 
• μακροςκοπικι εξζταςθ, 
• μθχανικι εξζταςθ, 
• μζτρθςθ απόδοςθσ – ηφγιςθ προϊόντοσ, 
• πρακτικι δοκιμαςία. 

 
Μετά τθν λιξθ τθσ περιόδου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ  και  εφόςον δεν ανακφψουν προβλιματα, γίνεται 
θ οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ από τθν Ε.Ρ. του ΔΘΜΟΥ με τθν ςφνταξθ και υπογραφι του 
Οριςτικοφ Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ (ποιοτικισ και ποςοτικισ), το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
ςυλλογικό όργανο του ΔΘΜΟΥ. 
Εάν θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
Ε.Ρ. του ΔΘΜΟΥ μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, τότε και μόνο, εφόςον παρζλκουν 30 θμζρεσ μετά από ειδικι όχλθςθ του προμθκευτι και 
δεν διενεργθκεί θ ςχετικι παραλαβι εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτισ, με κάκε επιφφλαξθ των 
δικαιωμάτων του ΔΘΜΟΥ, εκδίδεται δε προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με 
βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν αποκικθ του ΔΘΜΟΥ αποδεικτικό προςκόμιςθσ. 
Σε περίπτωςθ που παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του οριςτικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ ςτον ΔΘΜΟ και δεν ζχει λθφκεί θ ςχετικι 
απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια. 
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Άρκρο 11ο Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ  
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ 
που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ ςφμβαςθσ,  πλθν του Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ  βαρφνει τον Διμο. Επιπλζον, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ποςό που ανζρχεται ςε 0,06% επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ, υπζρ 
τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων ςυμβάςεων, 0,06 επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ, υπζρ τθσ Αρχι 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) 

 
Άρκρο 12ο Ευκφνεσ και δαπάνεσ που βαρφνουν τον  ανάδοχο.  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ περί προλιψεωσ 
εργατικϊν ατυχθμάτων και πάντα εν γζνει τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Για κάκε ατφχθμα ι 
δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του αναδόχου ι ςτον ίδιο που προκαλείται κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 
προμικειασ, βαρφνεται αποκλειςτικά ο ανάδοχοσ. Ο ανάδοχοσ επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει 
όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα προκειμζνου οι εργαςίεσ να γίνονται με τρόπο άρτιο και αςφαλι, ϊςτε να 
μθν κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία των κατοίκων. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί αςφαλιςμζνο 
προςωπικό κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Επίςθσ, όλα τα μθχανιματα και το τροχαίο υλικό που κα 
χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αςφαλιςμζνα. 
Πλα τα ζξοδα (προςωπικό, οχιματα, μθχανιματα) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ βαρφνουν τον Ανάδοχο όπωσ επίςθσ και κάκε είδουσ ηθμία προσ τρίτουσ που ικελε να 
προκλθκεί κατά τθν εκτζλεςθ αυτισ. Γενικά κάκε δαπάνθ ζςτω και αν δεν κατονομάηεται  ρθτά,  αλλά  
είναι  απαραίτθτθ  για  τθν  πλιρθ  και  ζντεχνθ  εκτζλεςθ  τθσ προμικειασ βαρφνει τον ανάδοχο. 

 
Άρκρο 13ο Ραραλαβι 
Ι. Αρμόδιο όργανο 
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ όπου ζχουν ςυςτακεί μετά από απόφαςθ 
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. (άρκρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16 ) 
II. Ρρόςκλθςθ αναδόχου 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. (άρκρο 219 παρ.2  του Ν.4412/2016 ) 
III. Ρρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ 
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι τα παραδοτζα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που 
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 
επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παραδοτζων υλικϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. (άρκρο 219 παρ.3 του Ν.4412/2016) 
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, µε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παραδοτζων υλικϊν, 
µε  ζκπτωςθ  επί  τθσ  ςυμβατικισ  αξίασ,  θ  οποία  κα  πρζπει  να  είναι ανάλογθ  προσ  τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. (άρκρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016 ) 
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι   
παραλαβι   των   παραδοτζων   υλικϊν   τθσ   ςφμβαςθσ   και   να   ςυντάξει   ςχετικό πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα µε τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. (άρκρο 219 παρ.4 του 
Ν.4412/2016 ) 
IV. Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ 
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο µε απόφαςι 
του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα  μεγαλφτερο  
των  30  θμερϊν  από  τθν  θμερομθνία  υποβολισ  του  και  δεν  λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν 
ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. (άρκρο 219 παρ.5 
του Ν.4412/2016 ) 
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 Άρκρο 14ο  

 
Για όςα δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα, ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

 

 

               Μφκονοσ, 4-7-2018 
                    Θ Συντάξαςα 
 
                 
 
                
              Ευαγγελία Χατηθνάκθ 
                Χθμικόσ Μθχανικόσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Μφκονοσ, 4-7-2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ  

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 
 
 
 

Ιωάννθσ οφςςοσ 
  Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Α. ΜΕΛΕΤΘΣ : 22/2018 

 

 

ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

Άρκρο 1ο Αντικείμενο τθσ  ςυγγραφισ  
 Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων. 
 

Άρκρο 2ο Ιςχφουςεσ διατάξεισ  
Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων. 

 
Άρκρο 3 ο Συμβατικά ςτοιχεία.  
Ππωσ αναφζρονται ςτο Άρκρο 3 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων 
 
Άρκρο 4 ο Αυξομειϊςεισ Ροςοτιτων Ρρομικειασ  
Σθμειϊνεται ότι ο Διμοσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να εξαντλιςει ολόκλθρθ τθν ποςότθτα των ειδϊν 
που αφορά θ προμικεια και το αντίςτοιχο εγκεκριμζνο ποςό, εφόςον οι ανάγκεσ του αποδειχκοφν 
μικρότερεσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. Θ ποςότθτα όμωσ που κα 
παραλαμβάνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από το 50% τθσ ςυνολικισ, που προβλζπεται από τον 
εγκεκριμζνο προχπολογιςμό. 

 
 Άρκρο  5ο Διάρκεια ςφμβαςθσ  
Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
είναι τρεισ (3) μινεσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

 
 Άρκρο 6ο Στακερότθτα τιμϊν  
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ρεριεχόμενο των Τιμϊν του Τιμολογίου 
Οι τιμζσ τιμολογίου αναφζρονται ςτθν προμικεια και ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται άλλθσ πλθρωμισ 
ι αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ. 
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα ανωτζρω ςε όλεσ 
τισ τιμζσ του τιμολογίου περιλαμβάνονται. : 
Α) Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον τόπο που θ υπθρεςία 
ορίηει, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα αςφάλιςτρα αυτϊν. 
Β) Οι τυχόν δαπάνεσ κάκε είδουσ αςφάλιςθσ των υλικϊν και αποηθμίωςθσ για τθν μεταφορά ι 
αποκικευςθ τθσ προμικειασ. 
Γ) Κάκε γενικά δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά, αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, για τθν οποία θ ςχετικι τιμι του τιμολογίου μετά τθν ςυμμετοχι του 
αναδόχου ςτο διαγωνιςμό, δεν είναι δυνατό να κεμελιωκεί αξίωςθ ι διαμφιςβιτθςθ που να 
αφορά τισ ποςότθτεσ μεταφοράσ των υλικϊν που ειςζρχονται. 

 
Άρκρο 7ο Τρόποσ και χρόνοσ  παράδοςθσ  
Θ παράδοςθ των ειδϊν κα μπορεί να γίνεται ςτον Διμο τμθματικά, κατόπιν παραγγελίασ προσ τον 
Ανάδοχο. 

 

                    

  

ΜΕΛΕΤΘ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΘΣ 
ΑΝΩ ΜΕΑΣ 
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Τα προσ προμικεια είδθ κα παραδίδονται ςτον Διμο  τοποκετθμζνα ςτισ τελικζσ τουσ κζςεισ 
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ, το ανϊτερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία τθσ παραγγελίασ. Ραράταςθ προκεςμίασ παρζχεται ςτον Ανάδοχο κατόπιν εντολισ τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκι μζςα προκειμζνου για τθν παράδοςθ των ειδϊν 
χωρίσ να δικαιοφται καμιάσ από το λόγο αυτό πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ. Θ υπθρεςία δφναται ςε 
κάκε ςτιγμι να απαιτιςει από τον ανάδοχο τθν άμεςθ παράδοςθ τθσ προμικειασ. 

 
Άρκρο 8 ο Μθχανικόσ Εξοπλιςμόσ  
Ο  απαιτοφμενοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ αν δεν διατίκεται από τον 
ανάδοχο κα εξευρίςκεται με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου.  
 

Άρκρο 9ο Ροινικζσ ριτρεσ  
Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, (ςφμφωνα με το άρκρο 209 του Ν.4412/16), 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα 
(άρκρο 207 παρ.1 Ν.4412/16). Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν 
εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το 
πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. (άρκρο 207 
παρ.2 Ν.4412/16) 

 
Άρκρο 10ο Ρλθρωμζσ  
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ προμικειασ κα γίνεται με χρθματικι εντολι του εργοδότθ που κα 
εκδίδεται μετά τθν ςυνολικι ι τμθματικι κατά περίπτωςθ, παραλαβι των ειδϊν και βάςει 
πιςτοποιιςεωσ και κα ςυνοδεφεται από πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και 
κατόπιν τοφτου από τιμολόγιο του αναδόχου μετά δφο αντιγράφων. 

 
Άρκρο 11ο Ατφχθμα και Ηθμιζσ  

Σε περίπτωςθ παραβάςεωσ ι ατυχιματοσ κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ τθσ υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ 

παραμζνει μόνοσ υπεφκυνοσ αςτικϊσ και ποινικϊσ ευκυνϊν και μάλιςτα για ηθμιζσ και ατυχιματα 

είτε ςτο προςωπικό του (εργάτεσ, υπάλλθλοι κ.λ.π.) είτε ςτισ καταςκευζσ, είτε ςτον εργοδότθ, είτε 

ςε τρίτουσ, ι ςε υπάρχουςεσ καταςκευζσ κ.λ.π. λόγω παραβάςεωσ ι παραλείψεωσ κατά τθν 

εφαρμογι των αναφερόμενων ςτθν παροφςα. 

Κατά ςυνζπεια ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ υπόχρεοσ για τθν ενδεχόμενθ καταβολι 

αποηθμιϊςεωσ, υπζχων και κάκε άλλθ αςτικι και ποινικι ευκφνθ οπωςδιποτε προκφπτουςα από 

τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ με δικζσ του δαπάνεσ τοποκετιςει πινακίδεσ κακοδθγιςεωσ τθσ 

κυκλοφορίασ οχθμάτων ωσ και νυχτερινά φωτιςτικά ςιματα κ.λ.π. 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν από ειδικευμζνο προςωπικό.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πλθροί τουσ κανόνεσ υγιεινι και αςφάλειασ των εργαηόμενων. 

Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ κάκε κατά 

νόμο προβλεπόμενθσ  άδειασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν, κακιςτάμενοσ αποκλειςτικϊσ και ουςιαςτικϊσ 

υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των εν ιςχφ διατάξεων περί εκτελζςεων των εργαςιϊν.  

Ρρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ. 

Επίςθσ με δαπάνεσ του οφείλει να περιφράξει κάκε επικίνδυνθ για τθν κυκλοφορία οχθμάτων και 

πεηϊν κζςθ και επιςθμάνει αυτιν με τθν τοποκζτθςθ πινακίδων, νυχτερινϊν ςθμάτων κ.λ.π. 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
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ΑΘΟ 12ο κακαριςμόσ χϊρου 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ να προβεί, αμζςωσ μετά τθν 

περάτωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ςτον κακαριςμό του χϊρου του γθπζδου. 

 

 

 

 

                Μφκονοσ, 4-7-2018 
                    Θ Συντάξαςα 
 
                 
 
                
              Ευαγγελία Χατηθνάκθ 
                Χθμικόσ Μθχανικόσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Μφκονοσ, 4-7-2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ  

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 
 
 
 

Ιωάννθσ οφςςοσ 
  Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩN 

 

 ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ 

ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΗ 

ΑΝΩ ΜΕΡΑ» 

 

ΔΗΜΟ MΤΚΟΝΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΡΑΝΘ 

Α/Α  

1 

ΕΓΑΣΙΑ ΑΡΟΞΘΛΩΣΘΣ , ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ 
ΓΘΡΕΔΟΥ, ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘΣ ΡΥΛΩΝΩΝ, 
ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΡΥΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘΣ 
ΓΘΡΕΔΟΥ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ 

Κ.Α 
                                    

2 
ΒΑΣΘ ΜΕΤΒΛΘΤΟΥ ΡΑΧΟΥΣ ΑΡΟ 
ΘΑΥΣΤΑ ΑΔΑΝΘ ΥΛΙΚΑ 

Κ.Μ. 2.200 
  

3 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ 
ΤΘΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ 

Μ2 7.700,00 
  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ :  

 
 

Φ.Ρ.Α. 24% :  

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  
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Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 




