
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο, 24-10-2018 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      Αρ. Πρωτ.: 92267 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ταχ. ∆/νση : ∆ιονυσίου 13Α, Ν. Αλικαρνασσός 

Ταχ. Κώδικας : 716 01 

Τηλέφωνο : 2813 409830 

E-mail : pitarokoili-s@heraklion.gr 

 

 

∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού  

για την  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

6 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

 

Αναθέτουσα Αρχή : ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ                                                        

Προϋπολογισµός : 1.206.604,80€ (χωρίς ΦΠΑ) 

Τόπος παράδοσης των ειδών : Στις έξι Παιδικές Χαρές του ∆ήµου Ηρακλείου 

∆ιάρκεια: Εκατόν πενήντα (150) ηµέρες 

∆ιαδικασία Ανάθεσης: ∆ιεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής 

Ηµεροµηνίες 

Αποστολή προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της Ε.Ε. : Τετάρτη 24/10/2018 

Αποστολής για δηµοσίευση στον Ελληνικό Τύπο: Τετάρτη 7/11/2018 

Ανάρτησης της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ :Τρίτη 6/11/2018 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΑΜΕΣΑ 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 12/10/2018 και ώρα 14:00 µ.µ. 

 

 

Οκτώβριος 2018 
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Περιεχόμενα
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 712 02 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS ΕL431 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Τηλέφωνο 2813 409000 

Φαξ 2810 227180 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  prom@heraklion.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ 

Τ. 2813 409830 

Φ. 2813 409870 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.heraklion.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Ηρακλείου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτοµέα ΟΤΑ. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

β)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από : www.heraklion.gr. 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Η συνολική δαπάνη της προµήθειας προϋπολογίσθηκε σε 1.496.189,95€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, 
και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους.  

Η διατιθέµενη πίστωση για το οικονοµικό έτος 2018 είναι 1.327.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό θα αναλωθεί 
το έτος 2019 σε βάρος της εξειδικευµένης πίστωσης µε Κ.Α. 30-7135.082. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισµού παιδικής χαράς, 
αστικού εξοπλισµού, δαπέδων (επιφάνειες πτώσεις και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών για την 
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αναβάθµιση έξι υφιστάµενων παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Ηρακλείου, 
προκειµένου να προσαρµοσθούν στις προδιαγραφές τις ισχύουσας νοµοθεσίας για την κατασκευή και τη 
λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται µε την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και 
την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και συµπληρωµατικών της 
Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). 

Οι χώροι θα συµµορφώνονται πλήρως µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και όλες τις προδιαγραφές 
ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” 
(ΕΛΟΤ EN1176) ή άλλου ισοδύναµου προτύπου. 

Οι εν λόγω παιδικές χαρές προορίζονται για ψυχαγωγία ανήλικων παιδιών χωρίς την επίβλεψη προσωπικού. 

Ειδικότερα, η συγκεκριµένη προµήθεια αφορά τις εξής παιδικές χαρές του ∆ήµου Ηρακλείου: 
 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΜΒΑ∆ΟΝ (Μ2) 

1. Παιδική χαρά Κοµµένο Μπεντένι (Ευκάλυπτος) 2.900 

2. Παιδική χαρά Παλαιός ζωολογικός κήπος 750 

3. Παιδική χαρά Όαση – Είσοδος Κηποθέατρου 600 

4. Παιδική χαρά Οδού Τίτου Γεωργιάδη (Καπετανάκειο) 1.350 

5. Παιδική χαρά πάρκου στην οδό ∆ουκός Μποφώρ 300 

6. Παιδική χαρά πάρκου δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού 1.800 

 ΣΥΝΟΛΟ 7.700 

 

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV) :  

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

43325000-7 «Εξοπλισµός πάρκων και παιδικής χαράς» 

37535200-9 «Εξοπλισµός παιδικής χαράς» 

34928400-2 «Αστικός εξοπλισµός» 

44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων» 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προµήθειας. 

 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.496.189,95€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 1.206.604,80, ΦΠΑ : 289.585,15). 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε εκατόν πενήντα (150) ηµέρες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει 
τιµής. 
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1: 

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

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

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

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός 
των µελών τους µε κλήρωση»,2 

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

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

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

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

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

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

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

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

 της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

 της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

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

                                                           

1 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 

με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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 τις προδιαγραφές τις ισχύουσας νοµοθεσίας για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των     
ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται µε την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 
του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και συµπληρωµατικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). 

 Την υπ’ αριθµ. 9/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συγκροτήθηκαν οι 
Επιτροπές ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης των ∆ιαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων προµηθειών και 
γενικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016. 

 Την υπ’ αριθµ. 781/2018 απόφαση ∆.Σ. που αφορά την Έγκριση διενέργειας της προµήθειας 
µε τίτλο «Προµήθεια υλικών & εξοπλισµού 6 παιδικών χαρών»» 

 Το υπ. αριθµ. Πρωτ.: 78780/19-09-2018 Πρωτογενές αίτηµα το οποίο αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ µε αριθµό Α∆ΑΜ:  18REQ003714391 2018-09-20 

 Τις υπ. Αριθµ.922/2018 και 954/2018 απόφαση της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση διάθεσης πίστωσης 
ποσού για την «Προµήθεια υλικών & εξοπλισµού έξι παιδικών χαρών». Η διατιθέµενη πίστωση για το 
οικονοµικό έτος 2018 είναι 10.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό των 1.486.189,95€ θα αναλωθεί το 
έτος 2019 σε βάρος της εξειδικευµένης πίστωσης µε Κ.Α. 30-7135.082. 

 Η υπ΄αρ.: Α-1385/28-09-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 12 /12/2018 και ώρα 14:00  
(35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
αναλυτικά ως εξής: 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr,  

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

06/11/2018 ΑΜΕΣΑ 

 

12/12/2018 

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας ∆ιακήρυξης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 24/10/2018 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
3
.  

                                                           

3
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
4
:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ………[εφόσον είναι γνωστός] 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 
5
 
6
 
7
, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

:   www.heraklion.gr .
8
. 

 

Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

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

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

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

 

                                                           

4
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 

5
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   
6
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 

377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
7
 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
8
 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της 

διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της 

με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

�� η με αρ. πρωτ.:92242/24-10-2018 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ........), όπως αυτή έχει 

δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

�� η παρούσα Διακήρυξη με τα κάτωθι Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

•••• Παράρτημα Ι: Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

•••• Παράρτημα ΙΙ: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

•••• Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης 

•••• Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

�� η Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

�� οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες 
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
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δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 
(Α΄188)9. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο 
αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.10  

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό 
φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος 
της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον 
τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

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

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

                                                           

9 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων. 
10 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
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β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

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

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

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

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

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Το ύψος της 
εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
για ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 2%, ήτοι είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο ευρώ 
(24.132,00€). 

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

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

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

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201611. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7, δεν 
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύµβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 

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

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

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

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

                                                           

11 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε 
αµετάκλητη απόφαση. 12 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για 
την καταβολή τους13.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 

                                                           

12 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
13 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 14 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

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

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

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,  

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού 
γεγονότος. 15 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας  σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού)16. 

                                                           

14 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
15 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)17 και 2.2.3.3 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι 
τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του 
παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

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

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

16 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.4 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 

ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
17 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να 
ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι 
οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του 
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση 
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν, µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων ετών (κλεισµένης χρήσης 2015-2016-2017) τουλάχιστον ίσο µε τον προϋπολογισµό της 
παρούσας διακήρυξης (χωρίς ΦΠΑ). 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι 
οικονοµικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει συµβάσεις 
προµηθειών του συγκεκριµένου τύπου, των οποίων το ύψος αθροιζόµενο ισούται τουλάχιστον µε το ήµισυ 
του προϋπολογισµού (χωρίς ΦΠΑ) της παρούσας διακήρυξης. 

 

2.2.7  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 
2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε 
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, µε 
την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Η πώληση 
των υπό προµήθεια ειδών στον προσφέροντα εάν δε τα κατασκευάζει ο ίδιος, δε θεωρείται στήριξη σε άλλο 
φορέα. 

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

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα, το οποίο αποτελεί 
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 
τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος 118. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

                                                           

18 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  

οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.19  

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως 
εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.20 

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

 

2.2.8.2 Αποδεικτικά µέσα 

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

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

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

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά21: 

                                                           

19 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί 

να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 

τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017. 
20 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
21 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρείς µήνες πριν από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης), όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.222 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια 
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας (το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον κατά την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης),  και υπεύθυνη δήλωση 
αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίου 
οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά (τα οποία 
πρέπει να είναι έκδοσης το πολύ ενός εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης),  ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το 
δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν 
προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους 
στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων23. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

                                                                                                                                                                                                 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

 από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 

ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 

της περίπτωσης  α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
22 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 

εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
23 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο 
(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών24, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου 
εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των 
µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 
ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του 
κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία 
το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 
ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από 
αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών 
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα 
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από 
την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των 
µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» 25.και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα νόµιµα παραστατικά ήτοι οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα 

                                                           

24 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
25 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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οικονοµικών καταστάσεων ή ισοδύναµα έγγραφα της τελευταίας τριετίας (2015-2016-2017), ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή της εταιρίας. 

Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο.26  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τις 
συµβάσεις ή τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης ή εµπειρίας ή πρωτόκολλα παραλαβής, εάν ο 
φορέας είναι ∆ηµόσια Αρχή και επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης (τιµολόγια) εάν ο φορέας είναι 
ιδιωτικός. 

Β.5. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας 
είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που 
συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του 
Προσαρτήµατος Α΄του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό 
πιστοποίησης.  

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

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

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

Β.7. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.27 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος, 

θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή εκτός από το ποινικό μητρώο που ισχύει εντός 

τριών (3) μηνών. 

                                                           

26
 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
27 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

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

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής 
επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και στα 
Παραρτήµατά της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας 
της προµήθειας.  

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

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

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της. 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 

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

Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα28, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

                                                           

28 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

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

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

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

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

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

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαµβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016  

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της διακήρυξης (Βλ. Παραρτήµατα).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύµφωνα µε τις αναρτηµένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- 
ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_9
9d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629
%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

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

β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
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Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ) Αντίγραφο ∆ελτίου αποστολής των κατατεθειµένων δειγµάτων προς το ∆ήµο Ηρακλείου, για τα είδη 
όπως ζητούνται στα άρθρα 2.4.3.2 και 6.4 της διακήρυξης και αρ. Πρωτοκόλλου κατάθεσης Αίτησης 
συνοδευτικής αυτών, στον φορέα ή αποδεικτικό κατάθεσης ταχυδροµείου, σε περίπτωση που αποστάλθηκαν 
ταχυδροµικά. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το παρόν άρθρο και µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” 
των Παραρτηµάτων της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται.  

Φύλλο Συµµόρφωσης δίνεται στα Παραρτήµατα της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

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

Η τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί 
η καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, αναλυτικά ως εξής: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην οποία 
θα δηλώνει: 

α) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των συνηµµένων παραρτηµάτων της και αποδέχεται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών υλοποίησης της προµήθειας καθώς και ότι ο τόπος και ο 
χρόνος παράδοσης των προσφερόµενων ειδών σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας θα είναι σύµφωνος µε 
τα οριζόµενα στα παραρτήµατα της διακήρυξης. 

γ) ότι τα προσφερόµενα είδη δεν έχουν καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης που 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης, ή εφόσον έχουν αποκλίσεις στις διαστάσεις τους 
(περισσότερο από 5% και -5%), θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να καταθέσει αναλυτικά σχέδια του 
προσφερόµενου είδους και να τις αναφέρει ρητά, µε περιγραφή και αιτιολόγηση στο Φύλλο 
Συµµόρφωσης των Παραρτηµάτων της διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν από την Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού. 

δ) ότι τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 1-60 πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 
931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 
27934/2014) και ότι ο προµηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσµεύεται να τηρήσει όλα τα 
οριζόµενα. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.1.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, 
στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, ο προσφέρων θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις 
πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συµπληρωµατικά από την 
Υπηρεσία. 

ε) τον κατασκευαστικό οίκο και τη χώρα προέλευσης κατασκευής των προσφερόµενων ειδών, καθώς και 
το εργοστάσιο το οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προµήθεια είδη εν όλω ή εν µέρει και τον τόπο 
εγκατάστασής του (πλήρη ∆/νση, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.).  

2.2.2.2. Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 1-63 και 64, στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα 
κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν των υπό προµήθεια ειδών, απαιτείται δήλωση του κατασκευαστή 
του τελικού προϊόντος, ότι έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Στη δήλωση 
αυτή θα περιλαµβάνονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και η επωνυµία του ∆ήµου, καθώς και τα στοιχεία 
του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου γίνεται η αποδοχή της εκτέλεσης της προµήθειας. 

3.3.3.3. Φύλλο Συµµόρφωσης συµπληρωµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο, σύµφωνα µε το υπόδειγµα των 
Παραρτηµάτων της παρούσης. 

4. Λεπτοµερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, σύµφωνα µε τα Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών µε βάση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Μελέτης. 
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Επισηµαίνεται ότι, στη Λεπτοµερή Τεχνική Περιγραφή των Άρθρων 1-60 θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο 
τα παρακάτω:  

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 

β. Κατασκευαστικός οίκος του τελικού προϊόντος. 

γ. Κατ’ ελάχιστο για τα είδη των Άρθρων 1-60: Κωδικός προσφερόµενου είδους και κωδικός παραγωγής. 

δ. Κατ’ ελάχιστο για τα είδη των Άρθρων 1-60 : λεπτοµερή σχέδια κατόψεων, όψεων µε διαστάσεις των 
προσφερόµενων ειδών και προοπτικές ή αξονοµετρικές απεικονίσεις τους. 

5. Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 1-60: Επίσηµα prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων 
της κατασκευάστριας εταιρείας ή/και URLs (Uniform Resource Locator – Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων) του 
προσφερόµενου είδους. Στα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου 
αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός του προσφερόµενου είδους ή ο κωδικός παραγωγής του και να 
διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται.  

Τα κατατιθέµενα prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα 
από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του εγχειριδίου (prospectus/κατάλογοι ή 
φύλλα καταλόγων) του κατασκευαστικού οίκου. 

6. Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 1-60: Αντίγραφο πιστοποιητικού συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 ή άλλο ισοδύναµο, από 
διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, όπου θα αναγράφεται 
απαραιτήτως ο Κωδικός Παραγωγής του κάθε εξοπλισµού.  

7. Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 1-63: ∆ήλωση του κατασκευαστή για ύπαρξη και παροχή 
ανταλλακτικών για µία δεκαετία. 

8. Για το προσφερόµενο είδος του Άρθρου 64: Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από φορέα 
ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε τις απαιτήσεις των ισχυόντων 
Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176 (“Εξοπλισµός και ∆άπεδα Παιχνιδοτόπων - Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας 
και Μέθοδοι ∆οκιµής”) ή άλλο ισοδύναµο και EN 1177 (“∆άπεδα Παιχνιδότοπων µε Απόσβεση Κρούσεων - 
Προσδιορισµός του Κρίσιµου Ύψους Πτώσης”) ή άλλο ισοδύναµο. 

9. Για το προσφερόµενο είδος του Άρθρου 64: Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από 
εργαστήριο χηµικού ελέγχου διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η 
συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί 
Μετανάστευσης Ορισµένων Στοιχείων”) ή άλλο ισοδύναµο. 

10. Για το προσφερόµενο είδος του Άρθρου 64: Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων για 
την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα 
πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο 
τροποποιητικός κανονισµός 1272/2013/ΕΕ. 

11. Για το προσφερόµενο είδος του Άρθρου 64: ∆ήλωση του κατασκευαστή ότι τηρούνται οι παράγραφοι 4 
και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναµου. 

12. Για το προσφερόµενο είδος του Άρθρου 65: Αντίγραφο έκθεσης δοκιµών αναφορικά µε τον 
προσδιορισµό της κοκκοµετρίας σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής ΕΝ 933-1 (∆οκιµές προσδιορισµού των 
γεωµετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας – Κοκκοµετρική ανάλυση µε 
κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο, όπως επίσης και για τον προσδιορισµό της απουσίας σωµατιδίων 
λάσπης και αργίλου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή 
ισοδύναµου. 

13.13.13.13. Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 1-64: Ελάχιστη εγγύηση δυο ετών της εκάστοτε 
κατασκευάστριας εταιρείας, σε έγγραφο ή σχετική δήλωση. 

14. ∆είγµατα όπως αναφέρονται στο πίνακα του άρθρου 6.4, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν, έως µια (1) 
ηµέρα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού και ώρα 14:00 στo Πρωτόκολλο του ∆ήµου 
Ηρακλείου επί της οδού ∆ιονυσίου 13Α , Νέα Αλικαρνασσός, 716 01, Ηράκλειο Κρήτης, 1ος όροφος. 
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2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (βάσει 
τιµής) και προσφορά µε τιµή µονάδας.  

Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα. 

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονοµική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
που υπάρχει στα Παραρτήµατα της παρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf. 

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που 
καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα εννέα (9) 
µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

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

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

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 
περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

•••• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα. 09:00 π.μ. 

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

 

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

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

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

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

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

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

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

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. Επισηµαίνεται 
ότι τα αποτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται οµοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ηρακλείου απόφαση, µε την 
οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε 
επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 

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

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

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

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

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

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

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

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

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

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

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε την 
επόµενη παράγραφο 3.4.  

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

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 36 του 
ν. 4129/2013, 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση .

29 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες30 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

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

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

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

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

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

                                                           

29
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 

30 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και 
στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  

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

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών 
ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των 
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή 
της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της 
προσφυγής. 

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

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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



 

Σελίδα 29/65 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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

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

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται 
µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

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

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
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συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της 
σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201631 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

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

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

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

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

 

                                                           

31 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

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

Το 100% της συµβατικής αξίας των ειδών µετά την οριστική παραλαβή τους σε τµηµατικές παραδόσεις. Ο 
εν λόγω τρόπος πληρωµής εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων.  

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201632, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωµή. 

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

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

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

δ) Καθώς και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού για την προµήθεια και 8% για την εργασία. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

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

                                                           

32 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
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Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

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

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων  

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. 
(Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από 
την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201633  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

                                                           

33 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε µέγιστο οριζόµενο διάστηµα εκατόν πενήντα 
(150) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν και θα 
εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη λειτουργία, στα σηµεία που θα υποδεικνύονται από την 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη 
παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από  την αρµόδια επιτροπή, που συγκροτείται σύµφωνα µε την παρ. 
11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1634  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Με την παράδοση των ειδών των άρθρων Άρθρων 1-63 και 64-65, ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην 
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Ηρακλείου φάκελο µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 
931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 
27934/2014). Επισηµαίνεται ότι όλα τα είδη των άρθρων Άρθρων 1-63 θα συνοδεύονται µε εγχειρίδιο µε 
αναλυτικά σχέδια συναρµολόγησής και τοποθέτησής τους και εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης από τον 
κατασκευαστή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1:2008 ή ισοδύναµο. 

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

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

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

                                                           

34 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 

σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 

και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 

και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα 
σε δέκα ηµέρες από την παράδοσή τους.  

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

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

6.3 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

6.4 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Ο προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει δείγµατα των προσφερόµενων ειδών, σύµφωνα µε το άρθρο 214 του 
ν. 4412/2016, όπως αναφέρονται παρακάτω, στη διεύθυνση ∆ιονυσίου 13Α , Νέα Αλικαρνασσός, 716 01, 
Ηράκλειο Κρήτης, 1ος όροφος, Τµήµα ∆ιεκπεραίωσης Προµηθειών, έως µια (1) ηµέρα πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού και ώρα 14:00, αφού αρχικά πρωτοκολληθεί το ∆ελτίο Αποστολής που τα 
συνοδεύει. 
 
Όλα τα δείγµατα θα είναι τοποθετηµένα σε ξεχωριστή συσκευασία µε τον τίτλο ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µε τα στοιχεία του διαγωνισµού, δηλαδή τον τίτλο της προµήθειας, τον αριθµό της ∆ιακήρυξης, 
τον πλήρη τίτλο του φορέα που διενεργεί την προµήθεια, και τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ: 
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν εις διπλούν αντιπροσωπευτικά δείγµατα υλικών, 
αναλυτικά ως εξής: 
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Α/Α Άρθρα Μελέτης Περιγραφή 

1. 38, 39, 41, 46, 47, 48, 50 
∆είγµα επιφάνειας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 
19mm, µε δυο εξωτερικές στρώσεις και εσωτερική στρώση 15mm 
από 100% ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό. 

2. 57, 59 ∆είγµατα συρµατόσχοινων µε διάµετρο Ø19mm και 21mm 

3. 57, 58 ∆είγµατα συρµατόσχοινων µε διάµετρο Ø22mm και 23mm 

4. 24 
∆είγµατα των αναρτήσεων των κατασκευών που δέχονται 
εφελκυσµό 

5. 64 
∆είγµα διαστάσεων 10x20 cm περίπου, για κρίσιµο ύψος πτώσης 
1,50 m.  

6. 65 ∆είγµα βότσαλου ποσότητας 2,5 κιλών περίπου. 

 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, τίθενται υπόψη του αρµόδιου οργάνου και τα σχετικά δείγµατα της 
παρούσης. Για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρµόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του 
δείγµατος, η οποία γίνεται ενώπιον της επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση 
του δείγµατος. Επίσης, ενώπιον της επιτροπής ∆ιαγωνισµού γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη του δείγµατος. Η 
έγκριση των δειγµάτων και αντιδειγµάτων γίνεται από το αρµόδιο για την τεχνική αξιολόγηση των 
προσφορών όργανο. 

Τα δείγµατα του αναδόχου διατηρούνται στην αρµόδια υπηρεσία µέχρι την παραλαβή των συµβατικών 
υλικών και παραλαµβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιµοποιηθούν κατά το στάδιο των 
ελέγχων και επιστρέφονται µετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους δεν 
καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων. 

Η αξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων που λαµβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους 
προµηθευτές και δεν καταβάλλεται. 

Η επιστροφή των δειγµάτων γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 214 του ν.4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 214 του ν .4412/2016. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισµού παιδικής χαράς, 
αστικού εξοπλισµού, δαπέδων (επιφάνειες πτώσεις και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών για την 
αναβάθµιση έξι (6) υφιστάµενων παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Ηρακλείου, 
προκειµένου να προσαρµοσθούν στις προδιαγραφές τις ισχύουσας νοµοθεσίας για την κατασκευή και τη 
λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται µε την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και 
την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και συµπληρωµατικών της 
Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). 

Οι χώροι θα συµµορφώνονται πλήρως µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και όλες τις προδιαγραφές 
ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” 
(ΕΛΟΤ EN1176) ή άλλου ισοδύναµου προτύπου. 

Οι εν λόγω παιδικές χαρές προορίζονται για ψυχαγωγία ανήλικων παιδιών χωρίς την επίβλεψη προσωπικού. 

Ειδικότερα, η συγκεκριµένη προµήθεια αφορά τις εξής παιδικές χαρές του ∆ήµου Ηρακλείου: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΒΑ∆Ο (Μ2) 

1. Παιδική χαρά Κοµµένο Μπεντένι (Ευκάλυπτος) Υφιστάµενη 2.900 

2. Παιδική χαρά Παλαιός ζωολογικός κήπος Υφιστάµενη 750 

3. Παιδική χαρά Όαση – Είσοδος Κηποθέατρου Υφιστάµενη 600 

4. Παιδική χαρά Οδού Τίτου Γεωργιάδη (Καπετανάκειο) Υφιστάµενη 1.350 

5. Παιδική χαρά πάρκου στην οδό ∆ουκός Μποφώρ Υφιστάµενη 300 

6. Παιδική χαρά πάρκου δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο 

της Κνωσού 

Υφιστάµενη  

1.800 

 ΣΥΝΟΛΟ  7.700 

 

Η προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση όλων των υλικών και του εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί σε 
θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η προµήθεια θα εκτελεστεί στις αντίστοιχες παιδικές χαρές µε ευθύνη 
του αναδόχου, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφεροµένων στον προϋπολογισµό τιµών και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης. 

 

Στοιχεία ωριµότητας της Σύµβασης: 

 

α) Η από 19 Σεπτεµβρίου Μελέτη της ∆/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, Τµήµα Κοινόχρηστων Χώρων. 
Μη απαίτηση λοιπών µελετών, αδειοδοτήσεων κ.λ.π. 

β) Η Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθµ.: 781/2018 απόφασης του ∆.Σ. του ∆ήµου Ηρακλείου. Μη απαίτηση 
λοιπών µελετών, αδειοδοτήσεων κ.λ.π. 

γ) Έγκριση Αρχαιολογίας 

δ) Χρηµατοδότηση εξασφαλισµένη από Κ.Α. 30-7135.082 του ∆ήµου Ηρακλείου 
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ε) η νοµιµότητα και πληρότητα των σχετικών εγγράφων της σύµβασης 

 

Τεκµηρίωση σκοπιµότητας µη υποδιαίρεσης της σύµβασης σε τµήµατα: 

 

Απώτερος στόχος της παρούσας προµήθειας είναι οι παιδικές χαρές να συµµορφώνονται µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία ως προς την ασφάλεια και την πληρότητα των απαιτούµενων στοιχείων και εξοπλισµών. 
Προκειµένου να µπορεί να παραληφθεί το σήµα καταλληλότητας µετά την παράδοση της προµήθειας, τα 
επιµέρους είδη της προκηρυσσόµενης σύµβασης αντιµετωπίζονται πως συνιστούν ένα αδιαίρετο σύνολο. 
Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς και τις επιφάνειες πτώσης που υπόκεινται σε 
αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, υποχρεωτικά πραγµατοποιείται έλεγχος της εγκατάστασης 
τους από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος αυτός αφορά τόσο τους εξοπλισµούς 
παιδικής χαράς, όσο και τις επιφάνειες πτώσης τους, ως αδιαίρετο σύνολο. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση και 
εγκατάσταση του συνόλου των προς προµήθεια ειδών πραγµατοποιείται µε πολύ συγκεκριµένη χρονική 
αλληλουχία. Ο ένας ανάδοχος είναι ο µοναδικός υπεύθυνος συντονισµού, ώστε να επιτευχθεί η παράλληλη 
εκτέλεση των επιµέρους σταδίων της προµήθειας, και κυρίως, προκειµένου να µην δηµιουργηθούν 
προβλήµατα σε ζητήµατα ασφάλειας. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η επιτυχής και εµπρόθεσµη εκτέλεση 
αυτού του τύπου σύµβασης προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό συντονισµό και παρακολούθηση, αντί της 
διαίρεσης.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  

Όλες οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στη 
Μελέτη του Τµήµατος Κοινοχρήστων Χώρων, της ∆/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του ∆ήµου 
Ηρακλείου. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

∆ιάρκεια σύµβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Βλ. παράγραφο 6.1 της παρούσας 

 

Υπεργολαβία 

Βλ. παράγραφο 4.4 της παρούσας 

 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης  

Βλ. «Τεχνική Έκθεση» της  Μελέτης του Τµήµατος Κοινοχρήστων Χώρων, της ∆/νσης Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας του ∆ήµου Ηρακλείου 

 

Παραδοτέα-∆ιαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Βλ. παράγραφο 6.2-6.4 της παρούσας 

 

Τροποποίηση Σύµβασης 

Βλ. παράγραφο 4.5 της παρούσας 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηµατοδότηση: 

Βλ. παράγραφο 1.2 της παρούσας 

Εκτιµώµενη αξία σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 1.206.604,80€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) είναι αναρτηµένο ξεχωριστά, ως αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας διακήρυξης, στο χώρο του διαγωνισµού στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., σε µορφή αρχείου .pdf και σε µορφή 
αρχείου .xml., για χρήση της ηλεκτρονικής έκδοσης (eΕ.Ε.Ε.Σ.) που παρέχεται αποκλειστικά στη διεύθυνση 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Υπόδειγµα Φύλλου Συµµόρφωσης 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

Τεχνικές Προδιαγραφές: Α. Γενικοί Όροι ΝΑΙ   

Τεχνικές Προδιαγραφές: Β. Γενικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Τεχνικές Προδιαγραφές: Γ. Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΑΡΘΡΟ 1: Ξύλινος περιστρεφόµενος δίσκος ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 2: Ξύλινη εξαγωνική κούνια ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

§12: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§13 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 3: Ξύλινη δοκός ισορροπίας ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   



 

Σελίδα 40/65 

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 4: Ξύλινοι τάκοι ισορροπίας ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 5: Ξύλινη ταλαντευόµενη γέφυρα ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 6: Ιµάντας ισορροπίας µε ενδιάµεση υποστήριξη ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 7: Ξύλινος δίσκος αναπήδησης ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   
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§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 8: Ξύλινη πολυλειτουργική σύνθεση µε σπιτάκια, εξέδρα, κατασκευή αναρρίχησης 
και τσουλήθρα ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

§13 ΝΑΙ   

§14 ΝΑΙ   

§15 ΝΑΙ   

§16: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§17 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 9: Ξύλινη θεµατική κατασκευή ταλάντωσης ιστιοφόρο ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   
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§10: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 10: Ξύλινη διθέσια τραµπάλα νηπίων ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 11: Μεγάλο ξύλινο παιχνιδόσπιτο µε δίριχτη στέγη ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 12: Μεγάλο ξύλινο παιχνιδόσπιτο σε πασσάλους ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 13: Ξύλινη κατασκευή µορφής ψαριού µε τσουλήθρα ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   
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§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 14: Ξύλινο ταλαντευόµενο αλογάκι ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 15: Ξύλινο άλογο ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 16: Μικρός Μεταλλικός Περιστροφέας ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 17: Μεσαίος Μεταλλικός Περιστροφέας ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   
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§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 18: Μεγάλος Μεταλλικός Περιστροφέας ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 19: Ξύλινο τραπεζάκι παιχνιδιού µε οχτώ καθίσµατα ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

Άρθρο 20: Μύλος ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 21: ∆ιθέσια ξύλινη κούνια από αποφλοιωµένους κορµούς δέντρων ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   
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§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 22: Ξύλινη κούνια µε δύο καθίσµατα παίδων ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 23: Ξύλινη κούνια µε ένα κάθισµα τύπου "φωλιά" ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 24: Ξύλινη πολυλειτουργική σύνθεση µε τρεις πύργους, γέφυρες και τσουλήθρα ή 
ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   
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§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

§13 ΝΑΙ   

§14 ΝΑΙ   

§15 ΝΑΙ   

§16 ΝΑΙ   

§17 ΝΑΙ   

§18 ΝΑΙ   

§19 ΝΑΙ   

§20 ΝΑΙ   

§21 ΝΑΙ   

§22 ΝΑΙ   

§23: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§24 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 25: Ξύλινο παιχνιδόσπιτο µε πλατφόρµα και τσουλήθρα ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

§13: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

 §14 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 26: Ζυγαριά τεσσάρων θέσεων σε σταυρωτή διάταξη ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   
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§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 27: ∆ιπλή ξύλινη τραµπάλα ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 28: Ξύλινη κατασκευή αναρρίχησης νηπίων µε τσουλήθρα ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 29: Ξύλινο άλογο µε κάρο ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   
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§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

§12: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§13 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 30: Μικρό ξύλινο παιχνιδόσπιτο σε πασσάλους ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 31: Μικρό ξύλινο παιχνιδόσπιτο µε δίριχτη στέγη ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 32: Μικρό ξύλινο παιχνιδόσπιτο µε κλίµακα ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 33: Ξύλινος πολυλειτουργικός πύργος ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   
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§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 34: Μεταλλική τσουλήθρα ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 35: Ατοµικός περιστροφέας (α) ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 36: Ατοµικός περιστροφέας (β) ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 37: Περιστρεφόµενος δίσκος ισορροπίας ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   
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§7: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 38: Περιστροφέας νηπίων ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 39: Πολυλειτουργικός διπλός πύργος - σπιτάκι µε  προσβάσιµη κλίµακα, 
τσουλήθρες και κατασκευή αναρρίχησης ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

§13: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§14 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 40: Ξύλινη διαδροµή ισορροπίας ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 41: Ξύλινο καράβι ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   
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§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

§12: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§13 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 42: Ξύλινο τραπεζάκι παιχνιδιού µε τέσσερα καθίσµατα ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 43: Ξύλινος περιστρεφόµενος δίσκος πολλών θέσεων ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 44: Ξύλινο ελατήριο αναπήδησης ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 45: Ξύλινη διαδραστική διαδροµή ισορροπίας ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   
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§7: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 46: Ατοµικό ελατήριο ταλάντωσης ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 47: Ελατήριο µορφής "καγκουρό" ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 48: Ξύλινος πύργος µε τσουλήθρα, προσβάσιµη κλίµακα και στύλο πυροσβέστη ή 
ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

§13 ΝΑΙ   
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§14 ΝΑΙ   

§15: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§16 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 49: Ξύλινο παιχνιδόσπιτο µε δίριχτη στέγη ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 50: Ξύλινη πολυλειτουργική τραµπάλα πολλών θέσεων ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 51: Ξύλινο ελατήριο µορφής σκαθάρι ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 52: Ξύλινο ελατήριο µορφής σαλιγκάρι ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   
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§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 53: Ξύλινη διθέσια τραµπάλα "έντοµα" ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 54: Μεταλλική  κούνια µε δύο καθίσµατα νηπίων ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 55: Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα παίδων και ένα κάθισµα τύπου φωλιά ή 
ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 56: Ξύλινη κούνια µε δυο καθίσµατα παίδων και ένα κάθισµα τύπου φωλιά ή 
ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   
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§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 57: Χωροδικτύωµα µε διαδροµή ισορροπίας ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

§13 ΝΑΙ   

§14 ΝΑΙ   

§15 ΝΑΙ   

§16 ΝΑΙ   

§17 ΝΑΙ   

§18 ΝΑΙ   

§19 ΝΑΙ   

§20: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§21 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 58: Μεγάλο Χωροδικτύωµα ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   
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§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

§13: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§14 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 59: Μεσαίο Χωροδικτύωµα ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

§8 ΝΑΙ   

§9 ΝΑΙ   

§10 ΝΑΙ   

§11 ΝΑΙ   

§12 ΝΑΙ   

§13: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§14 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 60: Περιστρεφόµενη λίθος ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 61: Περιστρεφόµενος οπτικός δίσκος "σπείρα" ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 62: Περιστρεφόµενος οπτικός δίσκος "χοάνη" ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   



 

Σελίδα 57/65 

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 63: Περιστρεφόµενος οπτικός δίσκος µε χρώµατα ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 64: Χυτό  ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 1,50µ ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 65: Επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό (βότσαλο) 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 66: Αργολιθοδοµή διπλής όψης πάχους έως 0,60µ µε στέψη τσιµεντοκονίας 

§1 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 67: Πρόχυτα κράσπεδα κήπου 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 68: Πλευρικό σενάζ 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 69: Ζώνες όδευσης από χτενιστό σκυρόδεµα 

§1 ΝΑΙ   
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§2 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 70: Ζώνες όδευσης από κυβόλιθο παλαιού τύπου 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 71: Ζώνες όδευσης από χωµάτινο σταθεροποιηµένο δάπεδο 

§1 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 72: Μάρµαρο τύπου Ριτσώνας 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 73: Καθιστικό µε επένδυση ξύλου 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 74: Καθιστικό µε στέψη τσιµεντοκονίας 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 75: Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.20 m ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 76: ∆ίφυλλη µεταλλική πόρτα εισόδου ύψους 1.20 m ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

§6 ΝΑΙ   

§7 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 77: Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναµο 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 78: Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων ή ισοδύναµο 
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§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3: Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 79: Προµήθεια φυτικού υλικού και διαµόρφωσή του σε µορφή  µπορντούρας 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 80: Προµήθεια και τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 81: Προµήθεια και τοποθέτηση σκυροδέµατος 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 82: Προµήθεια και τοποθέτηση ισχυρής τσιµεντοκονίας 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 83: Πινακίδα εισόδου 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

§4 ΝΑΙ   

§5 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 84: Αποξήλωση,  αποµάκρυνση υφιστάµενου εξοπλισµού και προετοιµασία χώρων 
για εγκατάσταση εξοπλισµών 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 85: Μεταφορά υφιστάµενης µαρµάρινης κρήνης 

§1 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 86: Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   

ΑΡΘΡΟ 87: Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης 

§1 ΝΑΙ   

§2 ΝΑΙ   

§3 ΝΑΙ   
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσφέρων θα υποβάλλει συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το παραπάνω 

φύλλο συμμόρφωσης, οι παράγραφοι του οποίου αντιστοιχούν στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 

της Μελέτης του Τµήµατος Κοινοχρήστων Χώρων, της ∆/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του ∆ήµου 

Ηρακλείου. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Κ.Α.:        30-7135.082 
ΠΡΟΫΠ:  1.496.189,95 € (συµπεριλαµβανοµένου 
               Φ.Π.Α. 24%) 
 
                        

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

 

Α/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ                      

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 
∆ΑΠΑΝΗ  (€)  

1 
Ξύλινος περιστρεφόµενος δίσκος ή 
ισοδύναµο 

τεµ 1   

2 Ξύλινη εξαγωνική κούνια ή ισοδύναµο τεµ 1   

3 Ξύλινη δοκός ισορροπίας ή ισοδύναµο τεµ 1   

4 Ξύλινοι τάκοι ισορροπίας ή ισοδύναµο τεµ 1   

5 
Ξύλινη ταλαντευόµενη γέφυρα ή 
ισοδύναµο 

τεµ 1   

6 
Ιµάντας ισορροπίας µε ενδιάµεση 
υποστήριξη ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

7 Ξύλινος δίσκος αναπήδησης ή ισοδύναµο τεµ 5   

8 
Ξύλινη πολυλειτουργική σύνθεση µε 
σπιτάκια, εξέδρα, κατασκευή 
αναρρίχησης και τσουλήθρα ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

9 
Ξύλινη θεµατική κατασκευή ταλάντωσης 
ιστιοφόρο ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

10 
Ξύλινη διθέσια τραµπάλα νηπίων ή 
ισοδύναµο 

τεµ 3   

11 
Μεγάλο ξύλινο παιχνιδόσπιτο µε δίριχτη 
στέγη ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

12 
Μεγάλο ξύλινο παιχνιδόσπιτο σε 
πασσάλους ή ισοδύναµο 

τεµ 1   
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13 
Ξύλινη κατασκευή µορφής ψαριού µε 
τσουλήθρα ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

14 
Ξύλινο ταλαντευόµενο αλογάκι ή 
ισοδύναµο 

τεµ 6   

15 Ξύλινο άλογο ή ισοδύναµο τεµ 1   

16 
Μικρός Μεταλλικός Περιστροφέας ή 
ισοδύναµο 

τεµ 2   

17 
Μεσαίος Μεταλλικός Περιστροφέας ή 
ισοδύναµο 

τεµ 2   

18 
Μεγάλος Μεταλλικός Περιστροφέας ή 
ισοδύναµο 

τεµ 1   

19 
Ξύλινο τραπεζάκι παιχνιδιού µε οχτώ 
καθίσµατα ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

20 Μύλος ή ισοδύναµο τεµ 1   

21 
∆ιθέσια ξύλινη κούνια από 
αποφλοιωµένους κορµούς δέντρων ή 
ισοδύναµο 

τεµ 3   

22 
Ξύλινη κούνια µε δύο καθίσµατα παίδων 
ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

23 
Ξύλινη κούνια µε ένα κάθισµα τύπου 
"φωλιά" ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

24 
Ξύλινη πολυλειτουργική σύνθεση µε 
τρεις πύργους, γέφυρες και τσουλήθρα ή 
ισοδύναµο 

τεµ 1   

25 
Ξύλινο παιχνιδόσπιτο µε πλατφόρµα και 
τσουλήθρα ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

26 
Ζυγαριά τεσσάρων θέσεων σε σταυρωτή 
διάταξη ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

27 ∆ιπλή ξύλινη τραµπάλα ή ισοδύναµο τεµ 1   

28 
Ξύλινη κατασκευή αναρρίχησης νηπίων 
µε τσουλήθρα ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

29 Ξύλινο άλογο µε κάρο ή ισοδύναµο τεµ 1   

30 
Μικρό ξύλινο παιχνιδόσπιτο σε 
πασσάλους ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

31 
Μικρό ξύλινο παιχνιδόσπιτο µε δίριχτη 
στέγη ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

32 
Μικρό ξύλινο παιχνιδόσπιτο µε κλίµακα ή 
ισοδύναµο 

τεµ 1   

33 
Ξύλινος πολυλειτουργικός πύργος ή 
ισοδύναµο 

τεµ 1   

34 Μεταλλική τσουλήθρα ή ισοδύναµο τεµ 1   

35 Ατοµικός περιστροφέας (α) ή ισοδύναµο τεµ 2   
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36 Ατοµικός περιστροφέας (β) ή ισοδύναµο τεµ 2   

37 
Περιστρεφόµενος δίσκος ισορροπίας ή 
ισοδύναµο 

τεµ 1   

38 Περιστροφέας νηπίων ή ισοδύναµο τεµ 1   

39 

Πολυλειτουργικός διπλός πύργος - 
σπιτάκι µε  προσβάσιµη κλίµακα, 
τσουλήθρες και κατασκευή αναρρίχησης 
ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

40 Ξύλινη διαδροµή ισορροπίας ή ισοδύναµο τεµ 1   

41 Ξύλινο καράβι ή ισοδύναµο τεµ 2   

42 
Ξύλινο τραπεζάκι παιχνιδιού µε τέσσερα 
καθίσµατα ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

43 
Ξύλινος περιστρεφόµενος δίσκος πολλών 
θέσεων ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

44 
Ξύλινο ελατήριο αναπήδησης ή 
ισοδύναµο 

τεµ 2   

45 
Ξύλινη διαδραστική διαδροµή ισορροπίας 
ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

46 
Ατοµικό ελατήριο ταλάντωσης ή 
ισοδύναµο 

τεµ 1   

47 Ελατήριο µορφής καγκουρό ή ισοδύναµο τεµ 1   

48 
Ξύλινος πύργος µε τσουλήθρα, 
προσβάσιµη κλίµακα και στύλο 
πυροσβέστη ή ισοδύναµο 

τεµ 2   

49 
Ξύλινο παιχνιδόσπιτο µε δίριχτη στέγη  ή 
ισοδύναµο 

τεµ 1   

50 
Ξύλινη πολυλειτουργική τραµπάλα 
πολλών θέσεων ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

51 
Ξύλινο ελατήριο µορφής σκαθάρι ή 
ισοδύναµο 

τεµ 1   

52 
Ξύλινο ελατήριο µορφής σαλιγκάρι ή 
ισοδύναµο 

τεµ 1   

53 
Ξύλινη διθέσια τραµπάλα "έντοµα" ή 
ισοδύναµο 

τεµ 2   

54 
Μεταλλική  κούνια µε δύο καθίσµατα 
νηπίων ή ισοδύναµο 

τεµ 2   

55 
Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα 
παίδων και ένα κάθισµα τύπου φωλιά ή 
ισοδύναµο 

τεµ 1   

56 
Ξύλινη κούνια µε δυο καθίσµατα παίδων 
και ένα κάθισµα τύπου φωλιά ή 
ισοδύναµο 

τεµ 1   

57 
Χωροδικτύωµα µε διαδροµή ισορροπίας  
ή ισοδύναµο 

τεµ 1   
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58 Μεγάλο Χωροδικτύωµα ή ισοδύναµο τεµ 1   

59 Μεσαίο Χωροδικτύωµα ή ισοδύναµο τεµ 1   

60 Περιστρεφόµενη λίθος ή ισοδύναµο τεµ 1   

61 
Περιστρεφόµενος οπτικός δίσκος 
"σπείρα" ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

62 
Περιστρεφόµενος οπτικός δίσκος "χοάνη" 
ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

63 
Περιστρεφόµενος οπτικός δίσκος µε 
χρώµατα ή ισοδύναµο 

τεµ 1   

64 
Χυτό  ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 
1,50µ ή ισοδύναµο 

m2 90,00   

65 
Επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό 
(βότσαλο) 

m3 805,00   

66 
Αργολιθοδοµή διπλής όψης πάχους έως 
0,60µ µε στέψη τσιµεντοκονίας 

m 73,00   

67 Πρόχυτα κράσπεδα κήπου m 285,00   

68 Πλευρικό σενάζ  m 580,00   

69 Ζώνες όδευσης από χτενιστό σκυρόδεµα m2 130,00   

70 
Ζώνες όδευσης από κυβόλιθο παλαιού 
τύπου  

m2 323,00   

71 
Ζώνες όδευσης από χωµάτινο 
σταθεροποιηµένο δάπεδο  

m2 1.348,00   

72 Μάρµαρο τύπου Ριτσώνας τεµ 300,00   

73 Καθιστικό µε επένδυση ξύλου m 129,00   

74 Καθιστικό µε στέψη τσιµεντοκονίας m 52,00   

75 
Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.20 m ή 
ισοδύναµο  

m 65,00   

76 
∆ίφυλλη µεταλλική πόρτα εισόδου ύψους 
1.20 m ή ισοδύναµο 

τεµ 1,00   

77 Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναµο τεµ 6,00   

78 
Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων ή 
ισοδύναµο 

τεµ 32,00   

79 
Προµήθεια φυτικού υλικού και 
διαµόρφωσή του σε µορφή  
µπορντούρας 

m 142,00   

80 
Προµήθεια και τοποθέτηση κηπευτικού 
χώµατος 

m3 333,00   
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81 
Προµήθεια και τοποθέτηση 
σκυροδέµατος 

m3 8,00   

82 
Προµήθεια και τοποθέτηση ισχυρής 
τσιµεντοκονίας  

m2 150,00   

83 Πινακίδα εισόδου τεµ 6,00   

84 
Αποξήλωση,  αποµάκρυνση υφιστάµενου 
εξοπλισµού και προετοιµασία χώρων για 
εγκατάσταση εξοπλισµών 

τεµ 6,00   

85 
Μεταφορά υφιστάµενης µαρµάρινης 
κρήνης 

κατ' 
αποκοπή 

1,00   

86 
Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από 
διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης 

τεµ 6,00   

87 
Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης 
από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης 

τεµ 6,00   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

ΦΠΑ 24%  

ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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