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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 

Πόλη Ηράκλειο 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71202 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS ΕL 431 

Τηλέφωνο (+30) 2813409000 

Φαξ (+30) 2810229207 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@heraklion.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Προμηθειών – 

Δημοπρασιών  

Αρμόδιος: Βασίλειος Τζανιδάκης 

– Δαμιανάκη Αικατερίνη  

Ταχ.  διεύθυνση:  Ανδρόγεω 2, 

Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ.: (+30)2813409185-186-

189-403-468 

e-mail:prom@heraklion.gr 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   ο Δήμος Ηρακλείου  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 
 (υποτομέας ΟΤΑ - ΟΤΑ Α’ βαθμού) 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι 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.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)    Τα έγγραφα της παρούσας σύναψης σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, 

πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : 

https://www.heraklion.gr/press/auction 

δ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από  την προαναφερθείσα διεύθυνση 

www.promitheus.gov.gr και στη διεύθυνση www.heraklion.gr. 

 

 

 

mailto:prom@heraklion.gr
mailto:prom@heraklion.gr
https://www.heraklion.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=20041964636157917#%40%3F_afrLoop%3D20041964636157917%26_adf.ctrl-state%3Ddglc7zz3q_53
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=20041964636157917#%40%3F_afrLoop%3D20041964636157917%26_adf.ctrl-state%3Ddglc7zz3q_53
http://www.heraklion.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 

Ν.4412/2016, και ειδικότερα με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των 

ορίων), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής, στο σύνολο των ειδών, με προσφορά που 

να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως εμπεριέχονται στα παραρτήματα που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τεύχους και η οποία να μην ξεπερνά 

την τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού κατ’ είδος.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος  Ηρακλείου. Ο 

προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 495.981,40€ (συμπ. ΦΠΑ 24%). Το 

ποσό της δαπάνης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου & βαρύνει τον Κ.Α. : 

15-7135.094. Η πίστωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 είναι 

74.400,00 ευρώ , το υπόλοιπο ποσό θα Βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022.   

Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση ελαστοτάπητα, μπασκετών και αστικού 

εξοπλισμού σε γήπεδα μπάσκετ δεκατεσσάρων (14) σχολείων αρμοδιότητας του 

Δήμου Ηρακλείου, με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και την 

γενικότερη αναβάθμιση των γηπέδων. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης  

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού 

ελαστοτάπητα, μπασκετών, εξοπλισμού μπασκέτας και αστικού εξοπλισμού σε 

γήπεδα καλαθοσφαίρισης δεκατεσσάρων (14) σχολείων αρμοδιότητας του Δήμου 

Ηρακλείου με σκοπό τη βέλτιστη χρήση των προαύλιων χώρων. Η προμήθεια 

περιλαμβάνει επισκευαστικό τάπητα, σε όσα γηπέδα απαιτείται, νέο υψηλής 

ποιότητας πιστοποιημένο αθλητικό ελαστοτάπητα για προστασία και ασφάλεια των 

μαθητών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, μπασκέτες ολυμπιακού και σχολικού 

τύπου με προστατευτικά κορμού, ανάλογα με την κατηγορία του σχολείου που θα 

τοποθετηθούν, καθώς και νέο υψηλής ποιότητας και αντοχής αστικό εξοπλισμό 

(παγκάκια, κάδοι κλπ.), ώστε να εξασφαλίζεται η ευχάριστη και άνετη χρήση των 

προαύλιων χώρων των σχολείων από παιδιά και εφήβους. 

Η προμήθεια αφορά σε γήπεδα καλαθοσφαίρισης δεκατεσσάρων (14) σχολείων 

αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, και συγκεκριμένα: 

1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού 

2. 1ο Δημοτικό Σχολείο «Ανωγειανό» 

3. 3ο ΕΠΑΛ Νέας Αλικαρνασσού 

4. 4ο Γυμνάσιο και 4ο Γενικό Λύκειο 

5. 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού 

6. 12ο Γυμνάσιο και 6ο Γενικό Λύκειο 

7. 12ο Δημοτικό Σχολείο 

8. 16ο Δημοτικό Σχολείο  

9. 19ο Δημοτικό Σχολείο 

10. 53ο και 54ο Δημοτικό Σχολείο 

11. 23ο Δημοτικό Σχολείο 

12. 1ο Γυμνάσιο και 1ο Γενικό Λύκειο 

13. Δημοτικό Σχολείο Βενεράτου 

14. Γυμνάσιο Βενεράτου 
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Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας τα σχολεία θα παραδοθούν με τον 

προδιαγραφόμενο εξοπλισμό πλήρως τοποθετημένο και έτοιμο για χρήση.  

 

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε εξοπλισμό ανά σχολείο καθορίζονται ως εξής: 

1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 340 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

340 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 2 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

    
1ο Δημοτικό Σχολείο «Ανωγειανό» 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 300 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

300 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 2 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

       
3ο ΕΠΑΛ Νέας Αλικαρνασσού 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 520 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

520 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 
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7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

      
4ο Γυμνάσιο και 4ο Γενικό Λύκειο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
4 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 790 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (I.T.F.) ΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL 

790 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 4 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 2 ΤΕΜ 

    
4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 500 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (I.T.F.) ΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL 

500 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

     
12ο Γυμνάσιο και 6ο Γενικό Λύκειο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
4 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 655 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

655 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 
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7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 4 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 2 ΤΕΜ 

    
12ο Δημοτικό Σχολείο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 253 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

253 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 2 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

    
16ο Δημοτικό Σχολείο  

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (I.T.F.) ΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL 

170 Τ.Μ. 

4 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2 ΤΕΜ 

5 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 2 ΤΕΜ 

6 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

    
19ο Δημοτικό Σχολείο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
4 ΤΕΜ 

3 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

1040 Τ.Μ. 

4 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

5 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 

6 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 
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7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 4 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 2 ΤΕΜ 

    
53ο και 54ο Δημοτικό Σχολείο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 364 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (I.T.F.) ΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL 

364 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 2 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

    
23ο Δημοτικό Σχολείο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 270 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (I.T.F.) ΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL 

270 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 2 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

    
1ο Γυμνάσιο και 1ο Γενικό Λύκειο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
4 ΤΕΜ 

3 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (I.T.F.) ΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL 

720 Τ.Μ. 

4 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

5 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 

6 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 4 ΤΕΜ 
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8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 2 ΤΕΜ 

    
Δημοτικό Σχολείο Βενεράτου 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 450 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

450 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

    
Γυμνάσιο Βενεράτου 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 400 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

400 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

 

 

Απώτερος στόχος της παρούσας προμήθειας είναι η συμβολή στην προώθηση του 

αθλητικού και ομαδικού πνεύματος των παίδων και εφήβων. Αυτό επιτυγχάνεται με 

τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης, προσφέροντας σε όλους τους μαθητές τη 

δυνατότητα της ευχάριστης και ασφαλούς δραστηριότητας εντός αλλά και εκτός του 

πλαισίου του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επίσης, θα προσφέρει τη βέλτιστη 

χρήση των προαύλιων χώρων και συνεπώς τη γενικότερη αναβάθμιση των κτιριακών 

υποδομών και εγκαταστάσεων των σχολείων. Το τελικό αποτέλεσμα θα ενισχύσει 

την ελκυστικότητα της περιοχής και θα προάγει τη γενικότερη ανάπτυξη και 

αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου της περιοχής του Δήμου Ηρακλείου. 

Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση και εγκατάσταση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών 

πραγματοποιείται με πολύ συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία. Ο ένας Ανάδοχος είναι 

ο μοναδικός υπεύθυνος συντονισμού, ώστε να επιτευχθεί σωστά η παράλληλη 

εκτέλεση των επιμέρους σταδίων της προμήθειας προκειμένου να μη δημιουργηθούν 

προβλήματα σε ζητήματα ασφαλείας. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η επιτυχής και 

εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτού του τύπου σύμβασης προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό 

συντονισμό και παρακολούθηση, αντί της διαίρεσης.  
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Συνεπώς, οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορές 

μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37450000-7, 34928400-2, 44114000-2, 

45236119-7, 33741300-9, 79132000-8. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 495.981,40 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 399.985,00 €, 

ΦΠΑ: 95.996,40 €).  

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Μελέτη (Α. Τεχνική έκθεση – Β. Τεχνικές προδιαγραφές 

– Γ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός) της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 

ιδίως: 

Α. 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες 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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

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 Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

έγγραφα και στοιχεία”,  

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

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Β. 

- Η με αριθ. πρωτ. 85250/ 03-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΞΗΩ0Ο-9ΥΝ) και την με αριθ. πρωτ. 

17810/26-02-2021 (σε ορθή επανάληψη) ΑΔΑ:6Β9ΡΩ0Ο-Ν47 απόφασης Δημάρχου 

περί ορισμού και παράτασης της θητείας των αντιδημάρχων του Δήμου Ηρακλείου 

με τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο που τους έχουν εκχωρηθεί μέχρι τις              

28-02-2022. 

α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και 

των προϋποθέσεων                 β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των 

δημοσιεύσεών των  γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) Συμβάσεων ε) 

Αποφάσεων αναθέσεων  στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων των συναφών εγγράφων 

προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω 

-Η με αρ. πρωτ 86247/5-9-2019   Απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου 

του Δήμου Ηρακλείου ως Διατάκτη»  

- Η με αριθ. Πρωτ. 86763/06-09-2019 (ΑΔΑ:61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ)  Απόφαση Δημάρχου 

περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υποβολής υπογραφής του τεκμηριωμένου 

Αιτήματος διατάκτη 

 Το υπ΄αριθμό πρωτ. 18355/01-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντήρησης 

και Αυτεπιστασίας (Πρωτογενές αίτημα –ΑΔΑΜ: 21REQ008211672) και την με 

αριθμό A-690 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ( Αριθμός πρωτ. 19197/03-03-

2021 - Εγκεκριμένο Αίτημα –ΑΔΑΜ: 21REQ008246779) και διάθεσης της πίστωσης 

σε βάρος του ΚΑ 15-7135.094 προϋπολογισμού οικ. έτους 2021  του Δήμου 

Ηρακλείου.  

 Την συνολική Μελέτη (Α. Τεχνική Έκθεση, Β. Τεχνικές προδιαγραφές, Γ. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) την οποία συνέταξε το Τμήμα Κοινοχρήστων χώρων 

της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου για την 

Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων και αστικού 

εξοπλισμού σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου». 

 Την υπ’ αριθμό : 475/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της προμήθειας. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/06/2021  και 

ώρα 15:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι 
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προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , αμέσως μετά 

την δημοσίευση του Διαγωνισμού 

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

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 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 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση 

στις 19/05/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

δημοσιεύτηκε στις 21/05/2021 Αρ. 2021/S 098-254399 ( Αριθμός Προκήρυξης 

Σύμβασης:43591/18-05-2021).  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

- Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

- Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η 

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 132673 

- Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό 

Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 Στις εφημερίδες ημερήσιας τοπικής κυκλοφορίας ΠΑΤΡΙΣ και ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 

- Στην  εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Ηρακλείου:ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 

- 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 περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος. 

- Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.heraklion.gr  στην διαδρομή : Αρχική ► 

Επικαιρότητα ► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Προμηθευτή 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3  του Ν.3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 

46 του ν.3801/2009. 

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2021/S 098-254379 Προκήρυξη της Σύμβασης 

(ΑΔΑΜ21PROC008648176), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής 

4. 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.heraklion/press/auction. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 

στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 

επίσης, να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.   

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 

αργότερο οκτώ  (08 )  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 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. 

http://www.heraklion/press/auction
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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 δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια 

των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν 

ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 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 
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ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 

τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 

μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

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 που καλύπτει το 1% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ποσού τρεις χιλιάδες εννιακόσια 

ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά  (3.999,85 ευρώ).  

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. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 

πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

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

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

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

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

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

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

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(Α΄ 215). 

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

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος 

αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται 

σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός 

φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου 

αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 

έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός 

φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 

του δεσμευτικού διακανονισμού.». Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

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

επικουρική ασφάλιση .  

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 

έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) 

τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ.  



20 

 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, o οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 

που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

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

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

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

προσφοράς.  

 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, 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 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του.  
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από 

την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της 

παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 

και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.3.5.  

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

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 

βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 

μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να 

προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για 

να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 

τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 

χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια 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 

ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν/παρέχουν: 

α) Μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών οικονομικών χρήσεων (έτη 2017-

2018-2019) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% του προϋπολογισμού της 

μελέτης (χωρίς ΦΠΑ). 

β) Πιστοληπτική ικανότητα ύψους τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο με το 30% του 

προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς ΦΠΑ), από αναγνωρισμένη τράπεζα ή το 

ΤΜΕΔΕ. 

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 (2017 - 2018 - 2019), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία προμήθεια σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, η οποία να αποδεικνύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι 

δημόσιος φορέας με αντίγραφο συμβάσης και αντίστοιχη βεβαίωση καλής εκτέλεσης 

ή πρωτόκολλο παραλαβής, που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, 

εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με αντίστοιχο αντίγραφο τιμολογίου. 

2.2.7 Πρότυπα ποιότητας και διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την «Διαχείριση 

ποιότητας», το πρότυπο ISO 14001:2015 για την εφαρμογή «Περιβαλλοντικής 

διαχείρισης», το πρότυπο OHSAS 18001:2007 για τη «Διαχείριση υγιεινής και 

ασφάλειας στην εργασία» και το πρότυπο ISO 22301:2012 για τη Διαχείριση 

επιχειρησιακής συνέχειας» ή ισοδύναμα αυτών, με πεδίο εφαρμογής την προμήθεια 

και εγκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, αθλητικών ειδών και 

εξοπλισμού, διαγραμμίσεων και αστικού εξοπλισμού.   

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

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

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 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.  

 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 

τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους 

οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 

παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
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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 . 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο 

την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 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.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 

να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος 

της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

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

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά 

την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 

παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 

παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι 

φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 έως 2.2.8 ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 

του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής 

ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 

και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα 

να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, 

η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα 

προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  

στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

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. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
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• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, 

εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι 

δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

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

2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά. 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 

ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 

ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 

στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι 

εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 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. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

-  αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, 

- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των έμμισθων εργοδοτών, 

που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς τομείς ασφάλισης του ΕΦΚΑ και όχι μόνο 

τους ασφαλισμένους στον τομέα μισθωτών. 

- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 

νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω 

πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

To πιστοποιητικό που αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα), ο 

Δήμος Ηρακλείου υποχρεούται για τους εγκαταστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς, να το αναζητήσει αυτεπάγγελτα, τόσο κατά την υποβολή της 

προσφοράς του οικονομικού φορέα, όσο και κατά την υποβολή των αποδεικτικών 

μέσων του προσωρινού μειοδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 

4704/2020. 

 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 

εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 

απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το 
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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 Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από 

το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 

του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 

έκδοση του πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 

μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 

στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 

παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και 

στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες 

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του 

ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 

για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 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. 
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 

εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 

αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της 

απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

α) Απόσπασμα του ισολογισμού ή Ε3 ή Φ2 ή άλλο της επιχείρησης, ανάλογα με τη 

νομική μορφή της, για τις οικονομικές χρήσεις 2017-2018-2019. 

β) Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή το ΤΜΕΔΕ 

ποσού τουλάχιστον ύψους τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο με το 30% του 

προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς ΦΠΑ), έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

μήνα πριν  την  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφοράς. 

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. 

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

φορείς προσκομίζουν αντίγραφο τουλάχιστον μίας σύμβασης προμήθειας που έχουν 

εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων  ετών (2017-2018-2019) σε 

δημόσιο φορέα συνοδευόμενη από βεβαίωση καλής εκτέλεσης/πρωτόκολλο 

παραλαβής ή τουλάχιστον ένα αντίγραφο τιμολογίου από ιδιωτικό φορέα, ως 

ορίζεται στο άρθρο 2.2.6 της παρούσας.   

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

της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

Αντίγραφα των πιστοποιητικών ISO 9001:2015 για τη «Διαχείριση ποιότητας», το 

πρότυπο ISO 14001:2015 για την εφαρμογή «Περιβαλλοντικής διαχείρισης», το 

πρότυπο OHSAS 18001:2007 για τη «Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας στην 

εργασία» και το πρότυπο ISO 22301:2012 για τη «Διαχείριση επιχειρησιακής 

συνέχειας» ή ισοδύναμα αυτών, τα οποία θα πρέπει να φέρουν ως πεδίο εφαρμογής 

την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, αθλητικών 

ειδών και εξοπλισμού, διαγραμμίσεων και αστικού εξοπλισμού.   

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή 

(πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 

εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό 

του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
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μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη 

νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν 

προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 

την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του 

οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 

ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 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.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 

δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας,  που 

να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως εμπεριέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τεύχους. Οι  προσφορές δεν θα πρέπει 

να ξεπερνούν την τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού τόσο στο σύνολο των ειδών 

όσο και κατ’ είδος.   

 



28 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

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

Μελέτη (Α. Τεχνική Έκθεση – Β. Τεχνικές Προδιαγραφές – Γ. Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός) της Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της 

προμήθειας ανά είδος.Οι τιμές των προσφορών  δεν μπορούν  να είναι μεγαλύτερες 

από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ούτε στο σύνολό του ούτε σε οποιοδήποτέ είδος 

του .     

Δεν 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 ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 

ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ 

Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 

εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 

υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 

οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 

προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα 

προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για 

την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση 

του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

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 
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λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 

διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 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 χαρακτήρα, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, 

τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους 

προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος. 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]   

Για το λόγο ότι στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος δεν αποτυπώνεται 

πλήρως η κάλυψη των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών,  ο οικονομικός 

φορέας επιπρόσθετα θα υποβάλει την τεχνική του προσφορά σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.2 της παρούσας. 

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 , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο 

της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 

94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

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

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
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2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, 

ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 

καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το 

ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 

Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

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 (Παράρτημα IV)  το 

οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης.  

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/scopedM

D/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=348662463

6403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-

state%3Dcoa43tonq_61  

Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), επισυνάπτεται στην παρούσα 

Διακήρυξη(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) και επικουρικά ο Δήμος Ηρακλείου, έχει αναρτήσει στο 

χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, το αρχείο XML για την 

διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, προκειμένου να συντάξουν, µέσω της 

υπηρεσίας eΕΕΕΣ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 

Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start ), τη σχετική 

απάντηση τους και να πράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο 

και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Το αρχείο PDF 

παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ, επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF 

printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, 

το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF, 

αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google 

Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύβασης (ΕΕΕΣ), υπογράφεται από το φυσικό/- ά 

πρόσωπο/ α, τα οποία είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

ενός οικονομικού φορέα, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα µε το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
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τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα 

άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016 για τις εταιρικές μορφές της Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε  και σύμφωνα με 

το , άρθρο 107   «τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)» 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, 

υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ συμπληρώνοντας µόνο τις 

πληροφορίες που απαιτούνται προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά, κατά 

περίπτωση κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου Ε.Ε.Ε.Σ., το οποίο έχει ήδη 

χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύβασης, εφόσον 

επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς. 

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

(1) Η αναθέτουσα αρχή: 

∆ημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την 

ιστοσελίδα: https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start  το ΕΕΕΣ για την 

συγκεκριμένη διακήρυξη. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ αναρτά 

στο ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα τη διακήρυξης δύο αρχεία του ΕΕΕΣ: 

- το ένα µε κατάληξη .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο και 

- ένα σε μορφή µε κατάληξη .xml, το οποίο τελευταίο δεν είναι αναγνώσιμο 

(δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). 

(2) Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας: 

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το επικουρικό αρχείο µε κατάληξη .xml από το ΕΣΗ∆ΗΣ, 

να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα 

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να 

επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του 

συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ. 

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα 

πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την 

ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. 

(γ) Επιλέγει: «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι 

πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε 

μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως 

αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). 

∆ιαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας 

αρχείων PDF, που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, 

το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε. 

(ε) Υποβάλλει το ψηφιακά υπογεγραμμένο .pdf αρχείο του ΕΕΕΣ στο ηλεκτρονικό 

υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στην ηλεκτρονική  

προσφορά του µε τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML 

στα συνημμένα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς 

μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας σε μία υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργούν 

το EΕΕΣ από την αρχή, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που 

αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
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συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να παράγουν αρχείο τύπου PDF 

προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το επισυνάψουν στα συνημμένα 

της ηλεκτρονικής προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ.  

(Πρβλ. τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες - ανακοίνωση της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης για το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση (ESPD)”) 

και 

 β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και 

τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

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.Δ.Ε). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι : 

“Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός” της Διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα . 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος (δήλωση συμφωνίας με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης). Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Για το λόγο ότι στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος δεν αποτυπώνεται 

πλήρως η κάλυψη των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών,  ο οικονομικός 

φορέας επιπρόσθετα θα υποβάλει την τεχνική του προσφορά σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.2 της παρούσας 

Α.  

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται 

λεπτομερής περιγραφή για κάθε άρθρο, συντεταγμένη με την ίδια σειρά και 

αρίθμηση, όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.  

2. Επίσης θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν 

επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών (άρθρα 1-4, 7-9, 12). Να 

διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να 

μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του. Παράβαση του 

όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο 

χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας» και δηλώνει την 

επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο προϊόν, 

καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  
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Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν κατασκευάζει ο ίδιος τα προσφερόμενα 

είδη, η προσφορά του συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από υπεύθυνη 

δήλωσή του, ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία σε αυτή ταυτίζονται με τα στοιχεία 

των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.  

Για τα είδη που αφορούν σε συστήματα (άρθρα 5-6) αποτελούμενα από πρώτες 

ύλες διαφόρων παραγωγών, ο διαγωνιζόμενος το δηλώνει συμπληρωματικά και 

αναφέρει τους προμηθευτές των πρώτων υλών (των όσων αναφέρονται στη 

μελέτη). Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται να καταθέσει τα επιμέρους τεχνικά 

φυλλάδια (των όσων αναφέρονται στη μελέτη) και καταθέτει δικό του τεχνικό 

φυλλάδιο για το τελικό ολοκληρωμένο σύστημα που θα εφαρμόσει.  

Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ 

τους και με αυτή της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα που θα αναφέρει τον 

κατασκευαστικό οίκο των προσφερόμενων ειδών και τη χώρα προέλευσης των 

προσφερόμενων στο διαγωνισμό ειδών (άρθρα 1-4, 7-9, 12).  

4. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής 

των προϊόντων, ζητείται Δήλωση της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας 

για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του 

διαγωνιζόμενου, υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή (άρθρα 1-4, 7-9, 12).  

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος ορίσει υπεργολάβο για την τοποθέτηση του 

εξοπλισμού, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να φέρει Δήλωση της εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας (άρθρα 

1-4, 7-9, 12). 

Στις ανωτέρω δηλώσεις του κατασκευαστή θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία 

και τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, καθώς και 

τα στοιχεία του διαγωνισμού και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται 

η προμήθεια (Δήμος Ηρακλείου). 

5. Εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου (άρθρα 1-4, 7-9, 12), καθώς και 

Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα για ύπαρξη και παροχή 

ανταλλακτικών (άρθρα 8, 9, 12). 

6. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα για τη συμμόρφωση ή την απόκλιση 

των προσφερόμενων ειδών (εντός των επιτρεπτών αποκλίσεων) σε σχέση με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

7. Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν τις 

προδιαγραφές που προβλέπονται στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στο 

Παράρτημα Ι : Μελέτη της παρούσας Διακήρυξης, οι οποίες θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά. 

8. Οι κατασκευαστικοί οίκοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά τα πρότυπα που 

αναφέρονται στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι: 

Μελέτη της παρούσας Διακήρυξης και να προσκομίζονται τα εν λόγω 

πιστοποιητικά, επί ποινή αποκλεισμού. 

9. Δείγματα: 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει κατά τη συμμετοχή του, επί ποινή 

αποκλεισμού, δείγματα για όσα είδη αναφέρεται ότι απαιτείται στις αναλυτικές 

τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι: Μελέτη της παρούσας Διακήρυξης. 

Κάθε δείγμα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να βρίσκεται σε ξεχωριστή 

σφραγισμένη συσκευασία με ευκρινώς αναγραφόμενα τον αριθμό και τον τίτλο 

του αντίστοιχου άρθρου της μελέτης, τη διακριτή εμπορική ονομασία του 

προϊόντος, τη σφραγίδα του προσφέροντος και την επωνυμία του κατασκευαστή. 
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Όλα τα δείγματα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι τοποθετημένα σε 

ξεχωριστή κλειστή συσκευασία στην οποία εξωτερικά θα αναγράφεται: 

i. «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ii. Η ένδειξη « Υπόψη της Επιτροπής Διαγωνισμού» 

iii. Tα στοιχεία του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα 

iv. Τα στοιχεία του διαγωνισμού (τίτλος της προμήθειας, ο αριθμός 

πρωτοκόλλου  Διακήρυξης, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών κλπ) 

Η παράδοση των δειγμάτων θα πρέπει να γίνει έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, 

υπόψη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Τα δείγματα θα κατατεθούν μέσω του πρωτοκόλλου, στο Τμήμα Κοινοχρήστων 

Χώρων της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου,  

συνοδευόμενα από το πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής προς τον Δήμο Ηρακλείου, 

είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: 

Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ  71601 

Πληροφορίες: Σγουρίτσα Πιταροκοίλη, Τηλ.: 28134098630 

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει στην ηλεκτρονική προσφορά του στον 

υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» , επί ποινή 

αποκλεισμού,  αντίγραφο του Δελτίου Αποστολής σε μορφή αρχείου .pdf των 

δειγμάτων. 

Η Επιστροφή των δειγμάτων θα γίνει ως εξής: 

i. Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η 

προμήθεια, γίνεται μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή 

ανάθεσης, μετά από έγγραφη δήλωσή τους, η δε επιστροφή τους θα γίνει με μέριμνα 

και ευθύνη δική τους κατόπιν σχετικού ενημερωτικού εγγράφου προς την επιτροπή. 

ii. Του οριστικού αναδόχου, που κατατέθηκε με την προσφορά του, μετά την 

οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την έκδοση των σχετικών 

πρωτοκόλλων, έπειτα από έγγραφη δήλωσή του, με μέριμνα και ευθύνη δική του 

κατόπιν σχετικού ενημερωτικού εγγράφου προς την επιτροπή.   

iii. Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από την Υπηρεσία, βαρύνει τους 

προμηθευτές και δεν προσμετράται με την αξία της σύμβασης. 

 

Β. Διευκρινίζεται ότι: 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν 

των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον 

ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα.  

Τα ανωτέρω έγγραφα θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή, όπου αυτή προβλέπεται, και 

επομένως δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ούτε η 

προσκόμισή τους σε έντυπη μορφή. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. 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 των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 

σε έντυπη μορφή.  
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνουν. 

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 στην παράγραφο  2.3.1. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα Ι της διακήρυξης.   

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο. Pdf.  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα στο ηλεκτρονικό 

σύστημα .  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου ….% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 

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 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 

α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 



36 

 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

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

του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 

τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση 

της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, 

εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ 

των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε 

να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

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, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 

παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 

4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς 

είτε ως μέλη ενώσεων.  

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 και  η οποία δε συνοδεύεται από τα 

αναγραφόμενα δείγματα με τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

στις προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι : “Μελέτη της παρούσας Διακήρυξης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη 

της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά 

το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

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

Τεχνική Προσφορά» 01/07/2021 και ώρα 10:00 πμ μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα... 

• 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, 
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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.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την 

οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων 

(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

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.  

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών 

των οικονομικών φορέων.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς 

και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 

2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της 

παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 

από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 

η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 

όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών 

ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της 

διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών 

της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 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 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 

παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 

έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 

την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), 

δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -

2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 

είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 

την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15%  στην περίπτωση της μεγαλύτερης 

ποσότητας και ποσοστό 30% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 

της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά ζητηθούν ή υποβληθούν μετά την 

01η/06/2021, η διαδικασία κατάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το αρθ. 103 του 

ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021. 

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 δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και 

ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε 

περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής 

κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά 

της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη 

της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με το άρθρο 324 του 4700/2020. 

και  

 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 

μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης . Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 

ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 

συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 

ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής 

κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(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. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 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 Δημοσίου, 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, η οποία διαπιστώνεται με 

απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του 

ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν 

υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

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 ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

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 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και 

δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που 

αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 

υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και 

κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή 

αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 

απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
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κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη 

συζήτηση 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. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης 

της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 

δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η 

αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 

ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 

ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς 

την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 

αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της 

αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 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. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 

ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 

368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, 

αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της 

ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 

ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να 

περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της 

παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 

προκαταβολής. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 

4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

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. Η εγγύηση μπορεί 

να αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του 

τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 

όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 

ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο 

ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β 

ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. 

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 

δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας 

της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού 

ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016 . 

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 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) 

της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην 

αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται 

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

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 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. 4412/2016.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

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

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία 

έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ 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 μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, βάσει των 

τμηματικών παραδόσεών τους ανά σχολείο. Καθώς οι παραδόσεις θα είναι 

τμηματικές και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

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

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

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) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου ως ποσοστό επί της εκατό ….% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 

ΟΓΑ ….%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει 

ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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: 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, 
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σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης 

- παράδοσης. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το 

προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος 

επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του 

συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή 

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. Η είσπραξη του 

προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 

ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 

ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης 

οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 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), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών 

– αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 

κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση 

της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 

άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί 

η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 

απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 

οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις 

που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση 

προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται 

εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 

205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό 

Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 

ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό στα σχολεία πλήρως 

εγκατεστημένο, σε λειτουργία και με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Παράρτημα Ι - Μελέτη, εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά 

ανά σχολείο. 

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

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του 

άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 

άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 

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

αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

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

προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για 

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

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

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο 

της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 

ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 

του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το 

Παράρτημα III της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής 

των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

• μακροσκοπική εξέταση, 

• μηχανική ή χημική εξέταση, 

• μέτρηση απόδοσης, 

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

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει 

πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –

απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.  

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 

δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής 

τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 

παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα 
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με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 

εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές 

παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων 

αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  

που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για 

τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών με μακροσκοπική εξέταση και η έκδοση του σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής πραγματοποιείται  σε χρόνο επτά (7) ημερών από την 

παράδοση των υλικών. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 

σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 

την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 

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

του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

πληρωμή του αναδόχου. 

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

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 

στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 

δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

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

και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 

άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος 

και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

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. 
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6.4 Αναπροσαρμογή τιμής  

6.4.1 Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, 

ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της 

προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του 

συμβατικού τιμολογίου. 

6.5  Προσυμβατικός έλεγχος 

Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης η νομιμότητα της παρούσας 

διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του ΣΤ ΄Κλιμακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για το σκοπό του ελέγχου ο Δήμος θα υποβάλει στην 

ανωτέρω υπηρεσία το φάκελο του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά έγγραφα και τα 

στοιχεία, καθώς και ανυπόγραφα τo σχέδιο της σύμβασης.  Εάν ο έλεγχος αποβεί 

αρνητικός, η σύμβαση 

 δεν θα υπογραφεί (άρθρο 278 του Ν.3852/2010, άρθρο 36 παρ.1-4 του 

Ν.4129/2013). 

 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος 

καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 

2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του ΑΚ.  

 

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, 

μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους 

προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο 

έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

  

 

Η Αντιδήμαρχος 

 

 

Καναβάκη  Γ. Μαρία 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051719#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000019013_N0000019693_S0000078167#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000019013_N0000019693_S0000078167#_blank
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                       Ηράκλειο,  18/05/2021 
Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα 49                                              Αρ. Πρωτ. 43591 
Τ.Κ.: 71202 

Πληροφορίες: Δαμιανάκη Αικατερίνη 
Τζανιδάκης Βασίλης,  
Τηλ.: 2813409185-6-9 -403-428 
Fax:  2810229207                                 
E-mail: prom@heraklion.gr 

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού γηπέδων και αστικού εξοπλισμού σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου».  
2. Κοινό Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37450000-7, 34928400-2, 44114000-2, 45236119-7, 
33741300-9, 79132000-8 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 495.981,40 €με Φ.Π.Α, (Καθαρή αξία 
399.985,00 €, ΦΠΑ 24% 95.996,40 €). Το κριτήριο ανάθεσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής, στο σύνολο των ειδών και η οποία να μην ξεπερνά την τιμή του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού κατ’ είδος. 
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι 
προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη.  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 132673 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 25/06/2021  και ώρα 15:00. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. 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 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 01/07/2021 και ώρα 10:00 πμ από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο, την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
4. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, , κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ποσού τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ 
και ογδόντα πέντε λεπτά  (3.999,85 ευρώ) σύμφωνα με τον σχετικό στο άρθρο 2.2.2 της αναλυτικής 
διακήρυξης. 
5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά 
τους εφόσον τους ζητηθεί από την υπηρεσία. 
6. Η Διακήρυξη θα  δημοσιευτεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΚΗΜΔΗΣ και θα 
καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.heraklion.gr. Η 
παρούσα προκήρυξη, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευτεί μία φορά στις ημερήσιες 
εφημερίδες «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» και «ΠΑΤΡΙΣ», στην εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ 
ΝΟΤΟΥ» και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.  

mailto:prom@heraklion.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.heraklion.gr/
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Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 
Δήμου Ηρακλείου.  
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.      
 
 

Η Αντιδήμαρχος 

Καναβάκη  Γ. Μαρία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Μελέτη Διακήρυξης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές και 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού ελαστοτάπητα, 

μπασκετών, εξοπλισμού μπασκέτας και αστικού εξοπλισμού σε γήπεδα καλαθοσφαίρισης 

δεκατεσσάρων (14) σχολείων αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου με σκοπό τη βέλτιστη χρήση 

των προαύλιων χώρων των σχολείων αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου. 

Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η γενικότερη αναβάθμιση των αθλητικών χώρων των 

προαύλιων χώρων των σχολείων του Δήμου Ηρακλείου τόσο λειτουργικά όσο και ποιοτικά, 

επιτρέποντας στους μαθητές να απολαμβάνουν την άθληση με ασφάλεια σε σύγχρονους και 

λειτουργικούς χώρους άθλησης. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη στοχεύει στην ενίσχυση του 

αθλητικού πνεύματος, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα της ευχάριστης και ασφαλούς 

δραστηριότητας σε αναβαθμισμένα γήπεδα καλαθοσφαίρισης που θα διαθέτουν πιστοποιημένο 

ελαστοτάπητα και νέο σύγχρονο εξοπλισμό. Όλα τα υλικά θα πληρούν τις απαραίτητες 

προδιαγραφές και θα αποσκοπούν στη μέγιστη βελτιστοποίηση των συνθηκών άθλησης, 

προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία. Η μελέτη αυτή θα συμβάλλει στη γενικότερη 

αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των σχολείων του Δήμου Ηρακλείου 

και θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της περιοχής, καθώς θα προάγει τη γενικότερη ανάπτυξη και 

αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου της περιοχής του Δήμου Ηρακλείου. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 495.981,40€ (συμπ. ΦΠΑ 24%). Το ποσό της 

δαπάνης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου & βαρύνει τον Κ.Α. : 15-7135.094. Η πίστωση 

του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 είναι 74.400,00 ευρώ. Αφορά στην προμήθεια 

και τοποθέτηση ελαστοτάπητα, μπασκετών και αστικού εξοπλισμού σε γήπεδα μπάσκετ 

δεκατεσσάρων (14) σχολείων αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, με σκοπό τη βελτίωση των 

υφιστάμενων υποδομών και την γενικότερη αναβάθμιση των γηπέδων. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 495.981,40€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 399.985,00€, ΦΠΑ: 

95.996,40€). 

 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει των κωδικό εξόδων Κ.Α.: 15-7135.094 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΜ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
16 ΤΜΧ 2.000,00 € 32.000,00 € 

2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
20 ΤΜΧ 1.600,00 € 32.000,00 € 
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3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ 

ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

16 ΤΜΧ 180,00 € 2.880,00 € 

4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ 

ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 

20 ΤΜΧ 150,00 € 3.000,00 € 

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 
4842 Μ2 6,00 € 29.052,00 € 

6 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΥΤΟΥ 

ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL 

ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Γ.Γ.Α. 

3958 Μ2 25,00 € 98.950,00 € 

7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΥΤΟΥ 

ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

(I.T.F.) ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

BASKETBALL  

2814 Μ2 32,00 € 90.048,00 € 

8 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

37 ΤΜΧ 995,00 € 36.815,00 € 

9 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ 

ΣΧΕΔΙΑ 

36 ΤΜΧ 990,00 € 35.640,00 € 

10 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
24 Μ3 160,00 € 3.760,00 € 

11 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 

29 ΤΜΧ 460,00 € 13.340,00 € 

12 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΝΤ 

ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ 

28 ΤΜΧ 450,00 € 12.600,00 € 

13 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 

1270 

36 ΤΜΧ 200,00 € 7.200,00 € 

14 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 15312 
18 ΤΜΧ 150,00 € 2.700,00 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ 399.985,00 € 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  95.996,40 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  495.981,40 € 

 

Οι τιμές των ειδών διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα αγοράς στο εμπόριο και στο διαδίκτυο. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού ελαστοτάπητα, 

μπασκετών, εξοπλισμού μπασκέτας και αστικού εξοπλισμού σε γήπεδα καλαθοσφαίρισης 

δεκατεσσάρων (14) σχολείων αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου με σκοπό τη βέλτιστη χρήση 

των προαύλιων χώρων των σχολείων αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου. 

Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η γενικότερη αναβάθμιση των αθλητικών χώρων των 

προαύλιων χώρων των σχολείων του Δήμου Ηρακλείου τόσο λειτουργικά όσο και ποιοτικά, 

επιτρέποντας στους μαθητές να απολαμβάνουν την άθληση με ασφάλεια σε σύγχρονους και 

λειτουργικούς χώρους άθλησης. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη στοχεύει στην ενίσχυση του 

αθλητικού πνεύματος, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα της ευχάριστης και ασφαλούς 

δραστηριότητας σε αναβαθμισμένα γήπεδα καλαθοσφαίρισης που θα διαθέτουν πιστοποιημένο 

ελαστοτάπητα και νέο σύγχρονο εξοπλισμό. Όλα τα υλικά θα πληρούν τις απαραίτητες 

προδιαγραφές και θα αποσκοπούν στη μέγιστη βελτιστοποίηση των συνθηκών άθλησης, 

προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία. Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθεί 

επισκευαστικός τάπητας, σε όσα γήπεδα απαιτείται και κρίνεται σκόπιμο, ο οποίος θα περιλαμβάνει 

σημειακές, επιφανειακές και επισκευαστικές εργασίες στις υφιστάμενες επιφάνειες των γηπέδων, 

ώστε να αποτελέσουν την όσο δυνατόν κατάλληλη υπόβαση για τη διάστρωση του ελαστοτάπητα. 

Θα προβλέπονται, δηλαδή, επισκευαστικές και σημειακές επιδιορθώσεις των υπάρχουσων 

λακκουβών. Η εφαρμογή θα αφορά βελτίωση και όχι πλήρη ανακατασκευή των υποδομών. 

Συνεπώς, οι επεμβάσεις αφορούν βελτιώσεις και δε δύναται να μεταβάλλουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά των ήδη προϋπάρχουσων υποδομών όπως ρύσεις, ανάγλυφο ή άλλα υπάρχοντα 

στοιχεία. Εν συνεχεία, θα τοποθετηθεί αθλητικός ελαστοτάπητας πιστοποιημένος βάσει 

προδιαγραφών Γ.Γ.Α. (Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) σε οκτώ (8) σχολεία και σύστημα 

αθλητικού ελαστοτάπητα υψηλών προδιαγραφών με πιστοποίηση I.T.F. (Διεθνής Ομοσπονδία 

Αντισφαίρισης – International Tennis Federation) σε έξι (6) σχολεία, εξασφαλίζοντας και στις δύο 

παραπάνω περιπτώσεις προστασία και ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της άθλησης και 

εμκάθησης, καθώς και νέο εξοπλισμό καλαθοσφαίρισης σχολικού και ολυμπιακού τύπου, 

αναλόγως των αναγκών και των ηλιακών ομάδων που θα απευθύνεται το γήπεδο στην εκάστοτε 

περίπτωση. Οι μπασκέτες θα είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 1270:2006 

“Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων – Εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης” ή ισοδύναμο, ενώ θα 

δημιουργηθούν και οι κατάλληλες βάσεις από σκυρόδεμα για την πλήρη και ασφαλή στήριξή τους, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. Παράλληλα και στους δύο τύπους 

μπασκετών θα τοποθετηθεί προστατευτική επένδυση στον κορμό τους για να αποτραπεί 

οποιοσδήποτε πιθανός τραυματισμός που μπορεί να προκύψει εν ώρα άθλησης. Η μελέτη 

προβλέπει, επίσης, την αποξήλωση των υφιστάμενων παλιών μπασκετών και την άμεση 

απομάκρυνσή τους από τους χρους των σχολείων, σε σημείο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία 

του Δήμου. Επίσης, θα τοποθετηθεί υψηλής ποιότητας και αντοχής αστικός εξοπλισμός στους 

προαύλιους χώρους, συγκεκριμένα παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων και σταντ ανέπαφου 

συστήματος απολύμανσης χεριών, ώστε να εξασφαλίζεται η ευχάριστη, άνετη και ασφαλής χρήση 

των χώρων αυτών από τους χρήστες.  

 

Τόσο οι μπασκέτες όσο και τα αθλητικά δάπεδα θα ελεγχούν από εγκεκριμένους και 

διαπιστευμένους αρμόδιους φορείς πιστοποίησης για “έλεγχο αθλητικού εξοπλισμού και 

εγκαταστάσεων” κατά τα πρότυπα ΕΝ 1270 και ΕΝ 15312 αντίστοιχα.  

 

Η μελέτη αυτή θα ευνοήσει σημαντικά την προώθηση του αθλητικού και ομαδικού πνεύματος των 

παίδων και εφήβων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης, προσφέροντας 

σε όλους τους μαθητές τη δυνατότητα της ευχάριστης και ασφαλούς δραστηριότητας εντός αλλά 

και εκτός του πλαισίου του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επίσης, θα προσφέρει τη βέλτιστη 

χρήση των προαύλιων χώρων και συνεπώς τη γενικότερη αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών 

και εγκαταστάσεων των σχολείων. Το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης αυτής θα συμβάλλει στη 

γενικότερη αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των σχολείων του Δήμου 

Ηρακλείου και θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της περιοχής, καθώς θα προάγει τη γενικότερη 

ανάπτυξη και αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου της περιοχής του Δήμου Ηρακλείου. 

 

Η προμήθεια αφορά δεκατέσσερα (14) σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, που έχουν ως εξής: 

15. 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού 

16. 1ο Δημοτικό Σχολείο «Ανωγειανό» 
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17. 3ο ΕΠΑΛ Νέας Αλικαρνασσού 

18. 4ο Γυμνάσιο και 4ο Γενικό Λύκειο 

19. 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού 

20. 12ο Γυμνάσιο και 6ο Γενικό Λύκειο 

21. 12ο Δημοτικό Σχολείο 

22. 16ο Δημοτικό Σχολείο  

23. 19ο Δημοτικό Σχολείο 

24. 53ο και 54ο Δημοτικό Σχολείο 

25. 23ο Δημοτικό Σχολείο 

26. 1ο Γυμνάσιο και 1ο Γενικό Λύκειο 

27. Δημοτικό Σχολείο Βενεράτου 

28. Γυμνάσιο Βενεράτου 

 

Μετά την παρέμβαση, οι προαύλιοι χώροι και τα γήπεδα καλαθοσφαίρισης των προαναφερόμενων 

σχολείων θα αναβαθμιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελκυστικότεροι και φιλικότεροι προς 

τους χρήστες. Θα λειτουργήσουν ως σημεία αναψυχής και συνάντησης μαθητών, παιδιών και 

εφήβων. Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας, θα παραδοθούν με τον προδιαγραφόμενο 

εξοπλισμό πλήρως τοποθετημένο και έτοιμο για λειτουργία. 

 

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε εξοπλισμό ανά σχολείο καθορίζονται ως εξής: 

 

 

 

 

1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 340 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

340 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 2 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

    
1ο Δημοτικό Σχολείο «Ανωγειανό» 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 300 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

300 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 2 ΤΕΜ 
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7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

      
3ο ΕΠΑΛ Νέας Αλικαρνασσού 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 520 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

520 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

      
4ο Γυμνάσιο και 4ο Γενικό Λύκειο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
4 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 790 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (I.T.F.) ΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL 

790 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 4 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 2 ΤΕΜ 

    
4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 500 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (I.T.F.) ΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL 

500 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 



57 

 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

     
12ο Γυμνάσιο και 6ο Γενικό Λύκειο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
4 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 655 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

655 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 4 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 2 ΤΕΜ 

    
12ο Δημοτικό Σχολείο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 253 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

253 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 2 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

    
16ο Δημοτικό Σχολείο  

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (I.T.F.) ΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL 

170 Τ.Μ. 

4 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2 ΤΕΜ 

5 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 2 ΤΕΜ 
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6 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

    
19ο Δημοτικό Σχολείο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
4 ΤΕΜ 

3 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

1040 Τ.Μ. 

4 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

5 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 

6 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 4 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 2 ΤΕΜ 

    
53ο και 54ο Δημοτικό Σχολείο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 364 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (I.T.F.) ΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL 

364 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 2 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

    
23ο Δημοτικό Σχολείο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 270 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (I.T.F.) ΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL 

270 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 2 ΤΕΜ 
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7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

    
1ο Γυμνάσιο και 1ο Γενικό Λύκειο 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
4 ΤΕΜ 

3 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (I.T.F.) ΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL 

720 Τ.Μ. 

4 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

5 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 

6 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 4 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 2 ΤΕΜ 

    
Δημοτικό Σχολείο Βενεράτου 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 450 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

450 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 

7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

    
Γυμνάσιο Βενεράτου 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 

2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 400 Τ.Μ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ.Γ.Α. 

400 Τ.Μ. 

5 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3 ΤΕΜ 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Lt ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 3 ΤΕΜ 
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7 
ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΡΙΩΝ 
2 ΤΕΜ 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤAΣ (ΕΝ 1270) 2 ΤΕΜ 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΕΝ 15312) 1 ΤΕΜ 

 

 

Τα προς προμήθεια είδη και εργασίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 37450000-7, 34928400-2, 44114000-2, 45236119-7, 

33741300-9, 79132000-8. 

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η 

διάρκεια ισχύος της ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.  

 

Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις εντολές και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης 

Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, Τμήμα Κοινόχρηστων Χώρων. 

Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 495.981,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24 %). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει: 

Να διαθέτει ISO 9001:2015 για τη «Διαχείριση ποιότητας», το πρότυπο ISO 14001:2015 για την 

εφαρμογή «Περιβαλλοντικής διαχείρισης», το πρότυπο OHSAS 18001:2007 για τη «Διαχείριση 

υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία» και το πρότυπο ISO 22301:2012 για τη «Διαχείριση 

επιχειρησιακής συνέχειας» ή ισοδύναμα αυτών, με πεδίο εφαρμογής την προμήθεια και 

εγκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, αθλητικών ειδών και εξοπλισμού, 

διαγραμμίσεων και αστικού εξοπλισμού. 

 

 

 

Ηράκλειο, 08/04/2021 

Η Συντάκτρια 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο, 08/04/2021 

Ελέγχθηκε 

Η Προϊσταμένη του 

Τμήματος Κοινόχρηστων 

Χώρων 

 

 

 

Ηράκλειο, 08/04/2021 

Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 

Πιταροκοίλη Σγουρίτσα 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

Πιταροκοίλη Σγουρίτσα 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ε – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Άρθρο 1 
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Προμήθεια μπασκέτας ολυμπιακού τύπου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Προμήθεια σταθερής γαλβανισμένης μπασκέτας με πρόβολό 2,25m, η οποία θα αποτελείται 

από δύο (2) σωληνοειδείς σωλήνες μεγάλης διαμέτρου γαλβανισμένους εν θερμώ και 

ενωμένους σε γωνία μέσω διπλής χαλύβδινης πλάκας σφιχτά βιδωμένη μεταξύ τους. Η δομή 

τους θα είναι ανθεκτική με τρείς (3) ενισχυτικούς μεταλλικούς δίσκους εξασφαλίζοντας 

σταθερότητα και αντοχή σε ολόκληρη τη δομή. Η σταθερότητα του σκελετού της μονάδας του 

ταμπλό μπάσκετ θα διασφαλίζεται από δύο (2) σταθεροποιητικές αντηρίδες με τηλεσκοπικούς 

σωλήνες που θα ενώνουν το προφίλ της δομής του ταμπλό με το σκελετό της μπασκέτας και 

θα ρυθμίζονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ταμπλό θα είναι 100% ευθυγραμμισμένο. Με 

αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται επίσης, ότι η μονάδα μπάσκετ και το ταμπλό θα βρίσκονται 

σε κάθετη θέση σε σχέση με το έδαφος. Το ταμπλό της μονάδας μπάσκετ θα συμμορφώνεται 

με τα κανονιστικά μέτρα. Θα συνδέεται με τη δομή μέσω ενός στιβαρού προφίλ. Το ταμπλό θα 

έχει διαστάσεις 1800mm x 1050mm, θα είναι κατασκευασμένο από μεθακρυλικό υλικό πάχους 

20mm. Τα δύο (2) γωνιακά προφίλ θα συγκολλούνται στο πίσω μέρος του πλαισίου, ώστε να 

εξασφαλίζεται περαιτέρω η αντοχή της μονάδας μπάσκετ. Η μονάδα μπάσκετ θα στερεώνεται 

σταθερά στο έδαφος μέσω μιας οριζόντιας μεταλλικής βάσης και τεσσάρων (4) κάθετων 

ενισχυτικών τριγωνικών πλακών στήριξης. Η κάτω πλάκα θα στερεώνεται σταθερά με κοχλία 

στις ράβδους της αγκύρωσης, η οποία με τη σειρά της έχει τοποθετηθεί σε τσιμεντένιο μπλοκ 

στο έδαφος εξασφαλίζοντας σταθερότητα και αντοχή σε ολόκληρη τη δομή ανά πάσα στιγμή. 

Τα προφίλ, οι πλάκες και το στεφάνι θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα (Steel S235JR και 

S275JR). Η μπασκέτα θα φέρει γαλβανισμένα εξαρτήματα (Zn) Ποιότητα 8.8. Το στεφάνι θα 

είναι σταθερό μασίφ και θα φέρει σύστημα στερέωσης για το δίχτυ. Το δίχτυ θα είναι 

κατασκευασμένο από συνθετικές ίνες ή φυσικές πολυαμιδίου 6mm. Το στεφάνι με το δίχτυ θα 

είναι στερεωμένα στο πλαίσιο του ταμπλό σύμφωνα με την κανονιστική νόρμα. Η σταθερή 

γαλβανισμένη μπασκέτα θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το EN 1270:2006 και θα είναι 

σχεδιασμένη για εγκατάσταση και χρήση σε οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια. 

Ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 

9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση 

εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις. 

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει: α) το 

πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής 

σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις, β) το 

σχετικό τεχνικό φυλλάδιο του εξοπλισμού, το οποίο θα είναι σύμφωνο με την ανωτέρω 

περιγραφή, γ) το πιστοποιητικό της μπασκέτας ολυμπιακού τύπου ή των επιμέρους τμημάτων 

της σύμφωνα με το πρότυπο EN 1270:2006 ή ισοδύναμο και δ) τη γραπτή εγγύηση του 

κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον δύο (2) έτη.  

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει κατά τη 

συμμετοχή του δείγμα: α) ταμπλό ελάχιστων διαστάσεων 1800mm x 1050mm και ελάχιστου 

πάχους 20mm, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και β) στεφάνι ελάχιστης εσωτερικής 

διατομής 450mm, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή. 

 

Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του εξοπλισμού και των υλικών επί τόπου του 

έργου, η εργασία πάκτωσης της βάσης σε κατάλληλη βάση σκυροδέματος σύμφωνα με τον 

κατασκευαστικό οίκο, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές, απαιτούμενου εξοπλισμού και 

μηχανημάτων. Η τοποθέτηση της σταθερής γαλβανισμένης μπασκέτας με πρόβολό 2,25m και 

ο τρόπος θεμελίωσης – κατασκευής της βάσης και η συναρμολόγηση θα πρέπει να πληροί τα 

πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει με βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου. 

 

 

Άρθρο 2 
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Προμήθεια μπασκέτας σχολικού τύπου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Προμήθεια μπασκέτας σχολικού τύπου η οποία θα αποτελείται από έναν (1) κύριο στύλο που 

θα αποτελεί τον κορμό της μπασκέτας, έναν (1) πρόβολο υπό κλίση, ένα (1) ταμπλό, μία (1) 

αντηρίδα στήριξης του ταμπλό, ένα (1) στεφάνι με αλυσίδες, έναν (1) μηχανισμό ρύθμισης 

ύψους του ταμπλό και μια (1) θήκη – βάση στήριξης. 

 

Ο κύριος στύλος, που θα αποτελεί τον κορμό της μπασκέτας, θα είναι κατασκευασμένος από 

χάλυβα (S235) κλειστού προφίλ διαστάσεων 100x100x4mm. Ο πρόβολος μήκους 1,2m θα 

τοποθετείται υπό κλίση και θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα με προφίλ διαστάσεων 

90x90x3mm, ενώ στην άκρη του θα τοποθετούνται μεταλλικά φύλλα θερμής έλασης πάχους 

5 και 8mm, τύπου S235JR. Επίσης, στην άκρη της αντηρίδας θα τοποθετούνται μεταλλικά 

φύλλα θερμής έλασης πάχους 5mm και τύπου S235JR. Η θήκη – βάση στήριξης θα είναι 

κατασκευασμένη από φύλλα θερμής έλασης πάχους 3 mm, τύπου S235JR. Ο κύριος στύλος 

θα ενώνεται με τη θήκη με ειδική σύστημα βιδώματος Allen. Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους 

του ταμπλό θα δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής του ταμπλό σε ύψος από 260 έως 305 cm 

από το έδαφος. Το ταμπλό της μπασκέτας θα έχει διαστάσεις 90x120cm και θα είναι 

κατασκευασμένο από ρητίνη με πλαίσιο κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Το 

στεφάνι θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα και θα διαθέτει οχτώ (8) 

γάντζους για την ενσωμάτωση των αλυσίδων, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από 

γαλβανισμένο χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή στην έντονη χρήση. Όλο το σύστημα της 

μπασκέτας θα γαλβανίζεται εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο DIN 50976, για πλήρη 

προστασία του από τη διάβρωση. 

 

Ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 

9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής σχεδιασμός, κατασκευή και συναρμολόγηση 

αθλητικού εξοπλισμού. 

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει: α) το 

πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής 

σχεδιασμός, κατασκευή και συναρμολόγηση αθλητικού εξοπλισμού, β) το σχετικό τεχνικό 

φυλλάδιο του εξοπλισμού, το οποίο θα είναι σύμφωνο με την ανωτέρω περιγραφή, γ) το 

πιστοποιητικό της σχολικής μπασκέτας ή των επιμέρων τμημάτων της σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 1270:2006 ή ισοδύναμο και δ) τη γραπτή εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου 

για τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει κατά τη 

συμμετοχή του δείγμα: α) ταμπλό μπασκέτας με ελάχιστες διαστάσεις 900mm x 1200mm, 

σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και β) στεφάνι ελάχιστης εσωτερικής διατομής 

450mm, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή.  

 

Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του εξοπλισμού και των υλικών επί τόπου του 

έργου, η εργασία πάκτωσης της βάσης σε κατάλληλη βάση σκυροδέματος σύμφωνα με τον 

κατασκευαστικό οίκο, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές, απαιτούμενου εξοπλισμού και 

μηχανημάτων. Η τοποθέτηση της σταθερής γαλβανισμένης μπασκέτας με πρόβολό 1,20m και 

ο τρόπος θεμελίωσης – κατασκευής της βάσης και η συναρμολόγηση της θα πρέπει να πληροί 

τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει με βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και τις 

οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 

 

 

Άρθρο 3 

 

Προμήθεια προστατευτικής επένδυσης κορμού μπασκέτας ολυμπιακού τύπου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Προμήθεια προστατευτικής επένδυσης κορμού μπασκέτας με μπλε φινίρισμα από συνθετικό 

πλαστικό πολυμερές τύπου PVC, με πυκνότητα 580gr/m2, αντοχή εφελκυσμού 

230/230daN/5cm, αντίσταση σχισίματος 25daN στο στημόνι και 20daN στο υφάδι, πρόσφυση 

10 και αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες, 30ο και +70οC. Επίσης θα αποτελείται από αφρό 

πολυουρεθάνης σε μορφή «σάντουιτς» πάχους 50mm. Η διάμετρος που θα μπορεί να 

καλύψει θα κυμαίνεται από 80mm έως 115mm και θα είναι κατάλληλη για κορμούς 

μπασκέτας κυλινδρικής διατομής. Θα έχει συνολικό μήκος 2m και Θα διαθέτει αυτοκόλλητες 

ταινίες για σωστή εφαρμογή και εύκολη τοποθέτηση. 

 

Ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 

9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση 

εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις. 

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει: α) το 

πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής 

σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις, β) το 

σχετικό τεχνικό φυλλάδιο του εξοπλισμού, το οποίο θα είναι σύμφωνο με την ανωτέρω 

περιγραφή και τη γ) τη γραπτή εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον δύο (2) 

έτη.  

 

Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η πλήρης 

τοποθέτησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως 

απαιτούμενου εξοπλισμού και μεταφοράς του. 

  

 

Άρθρο 4 

 

Προμήθεια προστατευτικής επένδυσης κορμού μπασκέτας σχολικού τύπου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Προμήθεια προστατευτικής επένδυσης κορμού μπασκέτας από σφουγγάρι με μπλε φινίρισμα 

από συνθετικό πλαστικό πολυμερές τύπου PVC 650 g/m² για την προστασία από 

τραυματισμούς σε περίπτωση ενδεχόμενης σύγκρουσης. Θα έχει συνολικό μήκος 2m και θα 

τοποθετείται σε τετράγωνες διατομές. Θα διαθέτει αυτοκόλλητες ταινίες για σωστή εφαρμογή 

και εύκολη τοποθέτηση. 

 

Ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 

9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής σχεδιασμός, κατασκευή και συναρμολόγηση 

αθλητικού εξοπλισμού. 

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει: α) το 

πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής 

σχεδιασμός, κατασκευή και συναρμολόγηση αθλητικού εξοπλισμού, β) το σχετικό τεχνικό 

φυλλάδιο του εξοπλισμού, το οποίο θα είναι σύμφωνο με την ανωτέρω περιγραφή και τη γ) 

τη γραπτή εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον δύο (2) έτη.  

 

Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η πλήρης 

τοποθέτησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως 

απαιτούμενου εξοπλισμού και μεταφοράς του.  

 

 

Άρθρο 5 

 

Προμήθεια επισκευαστικού τάπητα 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Θα περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργασίες στην υφιστάμενη υποδομή για την εξομάλυνση 

και την όσο το δυνατόν καλύτερη στεγανοποίηση του δαπέδου των γηπέδων, ώστε να 

αποτελέσει την κατάλληλη υπόβαση για την τοποθέτηση του ελαστοτάπητα, οι προμήθειες 

και μεταφορές των υλικών. Συγκεκριμένα, θα γίνει καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες 

και άλλα υλικά, ώστε η επιφάνεια να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από λάδια, τσίχλες ή 

άλλους ρύπους, όσο αυτό είναι εφικτό. Η εφαρμογή θα αφορά βελτίωση και όχι πλήρη 

ανακατασκευή των υποδομών. Συνεπώς, οι επεμβάσεις αφορούν βελτιώσεις και δεν δύναται 

να μεταβάλλουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ήδη προϋπάρχουσων υποδομών όπως οι 

ρύσεις, το ανάγλυφο, ή άλλα υπάρχοντα στοιχεία. Εν συνεχεία, θα ακολουθήσουν 

επισκευαστικές, επιφανειακές, σημειακές στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος προκειμένου 

να διορθωθούν επιφανειακά ορισμένα σημεία, εφόσον θα απαιτείται και θα κριθεί απαραίτητο, 

καθώς επίσης και θα ξυστεί ελαφρά η υπάρχουσα επιφάνεια όπου απαιτείται. Θα ακολουθήσει 

επίστρωση όλης της υποδομής με δύο (2) επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις 

ασφαλτικού γαλακτώματος ενισχυμένο με πυριτικά πρόσθετα, με τη χρήση ειδικής ελαστικής 

σπάτουλας (ρακλέτας) ή με τη χρήση ειδικού ρολού, για την εξομάλυνση και δημιουργία λείας 

επιφάνειας που θα δεχτεί μετέπειτα τις στρώσεις του ελαστοτάπητα. Η κάθε στρώση 

ασφαλτικού γαλακτώματος θα πρέπει να στεγνώνει καλά πριν διαστρωθεί η επόμενη στρώση, 

τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες από κάθε στρώση. Η νέα αυτή διάστρωση του ασφαλτικού 

γαλακτώματος θα ακολουθεί τις ρύσεις της υπάρχουσας υποδομής. Επίσης, τα υλικά δεν θα 

πρέπει να εφαρμοστούν σε θερμοκρασία κάτω των 10°C και άνω των 40°C καθώς και σε 

υψηλές υγρασίες και σε περίπτωση βροχοπτώσεων. 

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει: α) τεχνικό 

φυλλάδιο του ασφαλτικού γαλακτώματος ως υλικό και β) το πιστοποιητικό του 

κατασκευαστικού οίκου του ασφαλτικού γαλακτώματος ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο 

εφαρμογής παραγωγή μονωτικών - δομικών υλικών (άσφαλτος, ακρυλικά, εποξειδικά). 

 

Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών επί τόπου του χώρου 

του έργου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά, η πλήρης διάστρωση του επισκευαστικού τάπητα, 

καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού 

και μεταφοράς τους. Η διάστρωση του επισκευαστικού τάπητα θα πρέπει να γίνει με βάση τα 

τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 

 

 

Άρθρο 6 

 

Προμήθεια συστήματος χυτού ακρυλικού ελαστικού αθλητικού τάπητα γηπέδου 

basketball βάσει προδιαγραφών Γ.Γ.Α. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Προμήθεια και μεταφορά υλικών συστήματος χυτού, ακρυλικού, ελαστικού, αθλητικού 

τάπητα, το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω από την υφιστάμενη υποδομή δαπέδου ασφάλτου, η 

οποία υποδομή θα πρέπει να είναι επίπεδη, χωρίς λακκούβες και ραφές, και να έχει ρύσεις 

0,5 – 1% για την επιφανειακή απορροή των όμβριων υδάτων. 

 

Στην υποδομή από άσφαλτο, θα διαστρωθεί, με τουλάχιστον δύο ενισχυμένες επάλληλες και 

διασταυρούμενες στρώσεις, ασφαλτικό γαλάκτωμα ενισχυμένο με πυριτικά πρόσθετα, με τη 

χρήση ειδικής ελαστικής σπάτουλας (ρακλέτας), για την εξομάλυνση και δημιουργία λείας 

επιφάνειας που θα δεχτεί την ακρυλική στρώση. Η κάθε στρώση ασφαλτικού γαλακτώματος 

θα πρέπει να στεγνώνει καλά πριν διαστρωθεί η επόμενη στρώση (τουλάχιστον 4 ώρες από 

κάθε στρώση). Μόλις στεγνώσει καλά και η τελευταία στρώση ασφαλτικού γαλακτώματος, θα 

ακολουθήσει η επένδυση με χυτό, ακρυλικό, ελαστικό υλικό ενισχυμένο με πυριτικά 

πρόσθετα, σε δύο παχιές επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με τη χρήση ειδικής 

ελαστικής σπάτουλας (ρακλέτας) ή με τη χρήση ειδικού ρολού, ώστε να δημιουργηθεί ένα 

αθλητικό, ελαστικό, αντιολισθητικό σύστημα δαπέδου. Ενδιάμεσα από την πρώτη και τη 

δεύτερη στρώση χυτού ακριλικού υλικού, θα γίνει ελαφρύ τρίψιμο της επιφάνειας με ειδικό 
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μηχάνημα, εφόσον έχει στεγνώσει καλά η πρώτη στρώση χυτού ακριλικού υλικού. Στη 

συνέχεια, θα γίνει επένδυση με άλλη μία στρώση λεπτότερου πάχους στις περιοχές που 

καταπονούνται περισσότερο, όπως οι περιοχές των ρακετών και η σέντρα, με τη χρήση ειδικής 

ελαστικής σπάτουλας (ρακλέτας) ή με τη χρήση ειδικού ρολού. Οι απαιτούμενες 

διαγραμμίσεις θα δημιουργηθούν με ειδική ακρυλική βαφή γηπέδων σε λευκό χρώμα 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. για Basketball. Το συνολικό πάχος του τάπητα θα 

είναι 1.60mm – 2.00mm. Ο ελαστοτάπητας ακρυλικής βάσης θα παρουσιάζει εξαιρετική 

αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως παγετό και χιόνια, και θα αντέχει στην υπεριώδη 

ακτινοβολία, σε έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασιών, στη σκόνη και τους ρύπους. Θα είναι, 

επίσης, ενισχυμένος με πυριτικά πρόσθετα με αποτέλεσμα την μεγάλη αντοχή στην τριβή, 

την αντι-ολισθητικότητα, την ελαστικότητα και την άριστη βατότητα στο δάπεδο. Τα χρώματα 

που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πράσινο (RAL 6002) στον αγωνιστικό χώρο και κόκκινο-

κεραμιδί (RAL 3011) εντός των βολών και της σέντρας. Η διάστρωση του χυτού ακρυλικού 

αθλητικού ελαστοτάπητα θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Τα υλικά δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν σε θερμοκρασία 

κάτω των 10°C και άνω των 40°C καθώς και σε υψηλές υγρασίες και σε περίπτωση 

βροχοπτώσεων. 

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει: α) τα 

τεχνικά φυλλάδια του ασφαλτικού γαλακτώματος ως υλικό και του ακρυλικού χρώματος 

βαφής γηπέδων ως υλικό, β) το πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου του ασφαλτικού 

γαλακτώματος ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής παραγωγή μονωτικών - 

δομικών υλικών (άσφαλτος, ακρυλικά, εποξειδικά) και γ) το πιστοποιητικό του 

κατασκευαστικού οίκου του ακρυλικού χρώματος βαφής γηπέδων ISO 9001:2015 ή 

ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών. 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει κατά τη 

συμμετοχή του δείγμα συστήματος χυτού ακρυλικού ελαστικού αθλητικού τάπητα που 

περιγράφεται παραπάνω, ελάχιστης διάστασης 60 x 60mm και ελάχιστου πάχους 1.6mm, το 

οποίο θα είναι διαστρωμένο πάνω σε οποιαδήποτε σκληρή επιφάνεια για καθαρά 

δειγματοληπτικό σκοπό. 

  

Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών του συστήματος επί 

τόπου του χώρου του έργου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά, η πλήρης διάστρωση του 

συστήματος, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου 

εξοπλισμού και μεταφοράς τους. Η διάστρωση του στστήματος χυτού ακρυλικού ελαστικού 

τάπητα θα πρέπει να γίνει με βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και τις οδηγίες του 

κατασκευαστικού οίκου. 

 
 

 

Άρθρο 7 

 

Προμήθεια συστήματος χυτού ακρυλικού ελαστικού αθλητικού πιστοποιημένου 

(I.T.F.) τάπητα γηπέδου basketball  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Προμήθεια και μεταφορά υλικών συστήματος χυτού ακρυλικού ελαστικού αθλητικού 

πιστοποιημένου τάπητα, το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω από την υφιστάμενη καινούργια 

υποδομή δαπέδου ασφάλτου, η οποία θα πρέπει να είναι ελικοπτερομένη, να έχει τις 

κατάλληλες ρύσεις 0,75-1% ώστε να μη συγκρατείται νερό στην επιφάνειά της και να είναι 

ισόπεδη, χωρίς λακκούβες. 

 

Η υπάρχουσα και καινούργια υποδομή δαπέδου ασφάλτου θα καθαριστεί καλά και θα πρέπει 

να είναι στεγνή, να αντέχει στη συμπίεση και στις ελαστικές δυνάμεις, να είναι απαλλαγμένη 

από σκόνη, λάδια, γράσα, μπογιές, κεριά, ίχνη γύψου και γενικότερα από υλικά που μπορούν 

να επηρεάσουν την εφαρμογή. Στη συνέχεια, θα διαστρωθεί με τη χρήση ειδικής ελαστικής 

σπάτουλας (ρακλέτας) από καουτσούκ μια (1) επίστρωση με βάση ακρυλική ρητίνη που 

περιέχει επιλεγμένες κόκκους άμμου, σε γαλάκτωμα νερού, ειδικά σχεδιασμένη για να 
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σφραγίζει επιφάνειες ασφάλτου. Θα έχει κατανάλωση περίπου 1,00kg/m2 ανά μία (1) 

επίστρωση μαύρου χρώματος. Έπειτα, θα διαστρώνεται με τη χρήση ειδικής ελαστικής 

σπάτουλας (ρακλέτας) από καουτσούκ συνθετική αντικραδασμική επίστρωση από θιξοτροπική 

πάστα μαύρου χρώματος με κατανάλωση περίπου 2,00kg/m2 σε τρείς (3) επάλληλες και 

διασταυρούμενες στρώσεις. Η συνθετική αυτή επίστρωση θα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο 

ελαστικότητας και άνεσης στο παιχνίδι. Χάρη στο γεγονός ότι το προϊόν δε θα περιέχει 

καθόλου χαλαζιακή άμμο, αλλά θα αποτελείται μόνο από κόκκους καουτσούκ (rubber), θα 

είναι η ιδανική επίστρωση για τη μείωση των τραυματισμών. Οι ιδιότητες αυτές το καθιστούν 

ιδανικό για δάπεδα πολλαπλών χρήσεων και ειδικά για χώρους που απευθύνονται σε παιδιά. 

Κατόπιν, πάνω από την συνθετική αυτή επίστρωση θα ακολουθήσει η διάστρωση έγχρωμης 

ακρυλικής ρητίνης με βάση το γαλάκτωμα νερού, σε χρώματα πράσινο (201) και κόκκινο 

(102), η οποία θα διαστρωθεί με τη χρήση ειδικής ελαστικής σπάτουλας (ρακλέτας) από 

καουτσούκ, σε τρείς (3) επικαλύψεις με κατανάλωση συνολικά τουλάχιστον 2,00kg/m2 

(1,00kg/m2 στην πρώτη στρώση και από 0,50kg/m2 στις δύο (2) επόμενες). Ενδιάμεσα απο 

την πρώτη και δέυτερη επικάλυψη της έγχρωμης ακρυλικής ρητίνης  η επιφάνεια του γηπέδου 

θα τρίβεται ελαφρά με τη χρήση με ειδικού μηχανήματος. Η διάστρωση των υλικών δε θα 

πρέπει να εφαρμόζεται σε ομίχλη ή σε υγρό καιρό ή σε περίπτωση βροχής ή παγετού. Η 

εγχρωμη ακρυλική ρητίνη θα χρησιμοποιείται ως φινίρισμα για το πιστοποιημένο σύστημα, το 

οποίο ολόκληρο το σύστημα και όχι μόνο η τελική στρώση, θα έχει δοκιμαστεί από την I.T.F. 

(Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης – International Tennis Federation) Classified Court Pace 

στην κατηγορία ταχύτητας 2 (μεσαία/medium – αργή/slow) και θα ελέγχεται σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 1297 (Συνθετικά δάπεδα για υπαίθριους αθλητικούς χώρους - Μέθοδος τεχνητής 

γήρανσης με μακροχρόνια έκθεση στον συνδυασμό υπεριώδους ακτινοβολίας, υψηλής 

θερμοκρασίας και νερού). Τέλος, θα ακολουθήσει διαγράμμιση σύμφωνα με τους διεθνείς 

κανονισμούς με ακρυλική υγρή βαφή χρωματισμένη μέσου ιξώδους σε λευκό χρώμα (601) 

ειδικά σχεδιασμένη για τη διαγράμμιση γηπέδων σε ακρυλικές επιφάνειες. Τα υλικά δεν θα 

πρέπει να εφαρμοστούν σε θερμοκρασία κάτω των 10°C και άνω των 40°C καθώς και σε 

υψηλές υγρασίες και σε περίπτωση βροχοπτώσεων. 

 

Ολόκληρο το σύστημα που περιγράφεται παραπάνω θα: α) είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με 

το I.T.F. 2 - International Tennis Federation Classified Court Pace - Class 2 Medium – Slow 

και β) έχει εξεταστεί για αντοχή στην καύση κατηγορίας 1 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9177 

ή ισοδύναμο. Ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση τουλάχιστον πέντε 

(5) έτη από τον κατασκευαστικό οίκο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα 

θέτει ο ίδιος κατασκευαστικός οίκος. 

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει: α) 

σχετικά τεχνικά φυλλάδια της κατασκευαστικής εταιρείας για όλες τις στρώσεις, στα οποία θα 

αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του κάθε υλικού, η μέθοδος εφαρμογής, οι οδηγίες 

διάστρωσης, η κατανάλωση, οι οδηγίες συσκευασίας και αποθήκευσης και οι προτεινόμενες 

ώρες στεγνώματος των επικαλύψεων, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω 

περιγραφή, β) τη γενική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, 

γ) την πιστοποίηση ολόκληρου του συστήματος I.T.F. 2 - International Tennis Federation 

Classified Court Pace - Class 2 Medium - Slow, δ) την έκθεση δοκιμής για ταξινόμηση 

αντίδρασης στη φωτιά εύφλεκτων προϊόντων κατηγορίας 1 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 

9177:1987 ή ισοδύναμο, ε) την πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου κατά ISO 

9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία πολυμερών 

ασφαλτικών μεμβρανών και καινοτόμων συστημάτων στεγανοποίησης, υγρών συστημάτων 

στεγανοποίησης, συστημάτων επεξεργασίας επιφανειών σε ακρυλικό και καινοτόμων 

συστημάτων για τη βελτίωση της άνεσης και της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στ) 

τεχνικό φυλλάδιο από τον κατασκευαστικό οίκο με οδηγίες για την κατασκευή γηπέδου.  

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος επίσης οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει 

κατά τη συμμετοχή του δείγμα του συγκεκριμένου συστήματος χυτού ακρυλικού ελαστικού 

αθλητικού πιστοποιημένου τάπητα που περιγράφεται παραπάνω, ελάχιστης διάστασης 60 x 

60mm και ελάχιστου πάχους 1.6mm. 
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Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών του συστήματος επί 

τόπου του χώρου του έργου, τα ειδικά υλικά - μικρούλικά, η πλήρης διάστρωση του 

συστήματος, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου 

εξοπλισμού και μεταφοράς τους. Η διάστρωση του χυτού ακρυλικού αθλητικού 

πιστοποιημένου ελαστοτάπητα θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει με 

βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 

 

 

Άρθρο 8 

 

Προμήθεια καθιστικού πάγκου με σχέδια χωρίς πλάτη στήριξης  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ) 

 

ΜΗΚΟΣ:  2000  

ΠΛΑΤΟΣ:  480  

ΥΨΟΣ:  440  

ΥΨΟΣ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ:  

440  

ΒΑΡΟΣ:  41kg  

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:  4 

άτομα  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο μεταλλικός καθιστικός πάγκος θα είναι κατασκευασμένος από ατσάλι και θα έχει 

σχεδιασμένα εγχάρακτα λουλούδια που το σχήμα τους θα επιτρέπει στον αέρα και στο φως 

να περνά μέσα από αυτά. Αυτός ο σχεδιασμός επιτυγχάνεται με τις τεχνολογίες 2D και 3D 

λέιζερ κοπής (laser-cut) και επιδέξιας τεχνικής κάμψης που δίνουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ο 

σχεδιασμός και το χρώμα του (καφέ), θα του επιτρέπουν να ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον. Ο 

καθιστικός πάγκος θα έχει διαστάσεις 2000 x 480mm και ύψος 440mm. Θα είναι 

κατασκευασμένος από ατσάλι, το οποίο θα έχει υποστεί διπλή επεξεργασία. Οι σωλήνες θα 

έχουν γαλβανιστεί εν θερμώ μετά την παραγωγή τους, εσωτερικά και εξωτερικά και θα έχουν 

επεξεργαστεί με βαφή πούδρας. Αυτή η διπλή επεξεργασία θα έχει διασφαλίσει τη μέγιστη 

αντοχή στη διάβρωση του μετάλλου. Ο καθιστικός πάγκος θα διαθέτει τέσσερα πόδια 

στήριξης, τα οποία θα είναι επίσης κατασκευασμένα από ατσάλι με την διπλή επεξεργασία που 

περιγράφεται ανωτέρω. Η συνδεσμολογία θα επιτυγχάνεται με μεταλλικά μέρη, τα οποία θα 

προσδίδουν τη μέγιστη αντοχή σε βανδαλισμούς και σε καιρικές συνθήκες. Όλες οι 

διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας των μετάλλων θα είναι απόλυτα φιλικές στο 

περιβάλλον και τα υλικά θα είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.  

 

Ο κατασκευαστής του καθιστικού πάγκου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 

14001:2015 και ISO 9001:2015 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής σχεδιαστής και παραγωγός 

αστικού εγκαταστάσεων, παιδικής χαράς, αθλητικού εξοπλισμού και αστικού εξοπλισμού. 

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει α) σχετικό 

τεχνικό φυλλάδιο, το οποίο θα είναι σύμφωνο με την ανωτέρω περιγραφή, β) την 

πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου κατά ISO 9001:2015 και 14001:2015 ή ισοδύναμα 

με πεδίο εφαρμογής σχεδιαστής και παραγωγός αστικού εγκαταστάσεων, παιδικής χαράς, 

αθλητικού εξοπλισμού και αστικού εξοπλισμού και γ) τη γενική εγγύηση του κατασκευαστικού 

οίκου.  

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει κατά τη 

συμμετοχή του δείγμα επιφάνειας του μεταλλικού καθιστικού πάγκου με διακοσμητικά σχέδια 

ελάχιστης διαστάσης 60 x 40 x 10cm. 

 

Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά -

μικροϋλικά στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 
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απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 

μεταφοράς του. Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα 

πιστοποίησης και να γίνει με βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και τις οδηγίες του 

κατασκευαστικού οίκου. 

 

 

 

Άρθρο 9 

 

Προμήθεια κάδου απορριμμάτων 65L με σχέδια 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ) 

 

ΜΗΚΟΣ:  500  

ΠΛΑΤΟΣ:  440  

ΥΨΟΣ:  890  

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:  65ΛΤ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ατσάλι και θα φέρει διακοσμητικά 

σχέδια, τα οποία θα είναι σχεδιασμένα και κομμένα με 2D και 3D λεϊζερ (laser-cut) 

τεχνολογίες και επιδέξιας τεχνικής κάμψης που δίνουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ο κάδος θα 

είναι ωφέλιμης χωρητικότητας 65 λίτρων και θα στηρίζεται στο έδαφος με βίδες κατάλληλες 

για το ανάλογο υπόστρωμα. Τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. 

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 

εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός, θα είναι από 

βαμμένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008. Τα χρώματα 

που θα χρησιμοποιούνται θα είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα είναι 

στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα όπως προδιαγράφεται από την οδηγία 

ΕΝ1176.  

 

Ο κατασκευαστής του κάδου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και 

ISO 9001:2015 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής σχεδιαστής και παραγωγός αστικού 

εγκαταστάσεων, παιδικής χαράς, αθλητικού εξοπλισμού και αστικού εξοπλισμού.  

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει α) σχετικό 

τεχνικό φυλλάδιο, το οποίο θα είναι σύμφωνο με την ανωτέρω περιγραφή, β) την 

πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου κατά ISO 9001:2015 και 14001:2015 ή ισοδύναμα 

με πεδίο εφαρμογής σχεδιαστής και παραγωγός αστικού εγκαταστάσεων, παιδικής χαράς, 

αθλητικού εξοπλισμού και αστικού εξοπλισμού και γ) τη γενική εγγύηση του κατασκευαστικού 

οίκου.  

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει κατά τη 

συμμετοχή του δείγμα επιφάνειας του κάδου με διακοσμητικά σχέδια ελάχιστης διάστασης 50 

x 40 x 6cm.  

 

Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά -

μικροϋλικά στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 

μεταφοράς του. Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα 

πιστοποίησης και να γίνει με βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και τις οδηγίες του 

κατασκευαστικού οίκου. 

 

 

Άρθρο 10 
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Προμήθεια σκυροδέματος  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Προμήθεια σκυροδέματος που απαιτείται για την ορθή κατασκευή των βάσεων των 

μπασκετών. Το σκυρόδεμα θα είναι C16/20 ή/και C20/25 και θα χρησιμοποιηθεί για τη 

δημιουργία βάσεων για τις μπασκέτες ολυμπιακού και σχολικού τύπου, με βάση τις οδηγίες 

του αντίστοιχου κατασκευαστικού οίκου. 

Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού, η 

προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 

μεταφορές καθώς και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης. 

 

 

Άρθρο 11 

 

Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού εξοπλισμού μπάσκετ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποξήλωση, μεταφορά και απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού μπάσκετ των γηπέδων 

όπου αυτό απαιτείται. Ο εξοπλισμός που θα αποξηλωθεί δε θα επανατοποθετηθεί και θα 

απομακρυνθεί με κατάλληλο τρόπο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση.   

 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 

εργαλείων και οι τυχόν πλάγιες μεταφορές που θα απαιτηθούν. Η φόρτωση των 

αποξηλωθέντων και η άμεση μεταφορά τους σε αδειοδοτημένο χώρο απόρριψης ο οποίος θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία του Δήμου. 

 

 

Άρθρο 12 

 

Προμήθεια σταντ ανέπαφου συστήματος απολύμανσης χεριών 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το σταντ ανέπαφου συστήματος απολύμανσης θα αποτελείται από ορθοστάτη κυκλικής 

διατομής 114mm, θα έχει συνολικό ύψος 900mm και θα καταλήγει σε δύο βάσεις, η μία 

κυκλικής διατομής 300mm και η άλλη εξαγωνικού σχήματος για επιπλέον σταθερότητα στο 

έδαφος συνολικής διαμέτρου 435mm και πάχους 14mm. Για τη χρήση του δε θα απαιτείται 

κάποια χειροκίνητη επαφή, καθώς θα διαθέτει ένα μηχανισμό στο κάτω μέρος του που θα 

επιτρέπει τον έλεγχο της κίνησης με το πόδι. Το περίβλημά του θα είναι κατασκευασμένο από 

ατσάλι, επικαλυμμένο με βαφή πούδρας, αδιάβροχο και αντι-βανδαλιστικό και θα είναι 

κατάλληλο και για εξωτερική χρήση. Το επάνω μέρος του θα καλύπτεται από ένα ανοξείδωτο 

και αδιάβροχο καπάκι, διαστάσεων 16 x 5cm και πάχους 9cm και επάνω του θα τοποθετείται 

η πινακίδα στην οποία θα απεικονίζονται οι οδηγίες χρήσεως του σταντ. Κάτω από το καπάκι 

θα τοποθετείται το δοχείο με το αντισηπτικό χωρητικότητας 1lt. Επίσης, θα διαθέτει πρόσθετα 

ενημερωτικά αυτοκόλλητα που θα τοποθετούνται κατά μήκος του στύλου. Το σταντ 

ανέπαφου συστήματος απολύμανσης χεριών θα διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.  

 

Ο κατασκευαστής του καθιστικού πάγκου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 

14001:2015 και ISO 9001:2015 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής σχεδιαστής και παραγωγός 

αστικού εγκαταστάσεων, παιδικής χαράς, αθλητικού εξοπλισμού και αστικού εξοπλισμού. 

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει α) σχετικό 

τεχνικό φυλλάδιο, το οποίο θα είναι σύμφωνο με την ανωτέρω περιγραφή, β) την 

πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου κατά ISO 9001:2015 και 14001:2015 ή ισοδύναμα 

με πεδίο εφαρμογής σχεδιαστής και παραγωγός αστικού εγκαταστάσεων, παιδικής χαράς, 
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αθλητικού εξοπλισμού και αστικού εξοπλισμού και γ) τη γενική εγγύηση του κατασκευαστικού 

οίκου.  

 

Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει κατά τη 

συμμετοχή του δείγμα του επάνω μέρος (κεφαλή) του σταντ ανέπαφου συστήματος 

απολύμανσης από το οποίο θα προκύπτει/απεικονίζεται ο τρόπος χρήσης του, ελάχιστης 

διάστασης 10 x 10 x 8cm.  

 

Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και 

τα απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 

μεταφοράς του. Η τοποθέτηση του οργάνου και ο τρόπος θεμελίωσης – κατασκευής των 

βάσεων και η συναρμολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει με 

βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 

 



 

 

Άρθρο 13 

 

Έλεγχος μπασκέτας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1270 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο έλεγχος σε κάθε μπασκέτα θα γίνεται με βάση το πρότυπο ΕΝ 1270 και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον οπτικό έλεγχο 

(για οξείδωση, εμφανή φθορά κλπ.) και διαστασιολογικό έλεγχο (για σχεδιαστικές ή και κατασκευαστικές αποκλίσεις 

από τους κανονισμούς) καθώς και δοκιμές με φορτία (για να ελεγχθεί η επάρκεια της βάσης)  σύμφωνα με την 

Ευστάθεια και Αντοχή. Αν κριθεί απαραίτητο από τον επιτόπιο έλεγχο, θα γίνεται και (μικρή) εκσκαφή των 

αγκυρώσεων ώστε να γίνει οπτική αξιολόγηση. Ο έλεγχος στον εγκατεστημένο εξοπλισμό θα εστιάζει κυρίως στην 

ασφάλεια των χρηστών της αθλητικής εγκατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα εκδίδεται αναλυτική 

τεχνική έκθεση ελέγχου στην οποία θα αναφέρονται τα ευρήματα (εφόσον υπάρχουν). Βάσει των ευρημάτων ο 

ιδιοκτήτης/υπεύθυνος λειτουργίας του χώρου θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 

εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Για τον έλεγχο του εξοπλισμού καλαθοσφαίρισης εφαρμόζεται το 

Εθνικό/Ευρωπαϊκό πρότυπο: ΕΛΟΤ EN 1270: Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων - Εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης - 

Λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας, μέθοδοι δοκιμής, καθώς επίσης λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.  

 

Στη τιμή θα περιλαμβάνεται ο πλήρης έλεγχος ασφαλείας των μπασκετών, ο απαιτούμενος εξειδικευμένος εξοπλισμός 

σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1270. 

 

 

Άρθρο 14 

 

Έλεγχος γηπέδου κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15312 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο έλεγχος για την πιστοποίηση των γηπέδων γίνεται με βάση τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας  

και συγκεκριμένα με τον έλεγχο των αποστάσεων του γηπέδου σε σχέση με τις υποδομές που το περιβάλλουν, όπως 

περιφράξεις, κερκίδες και όποια άλλα σημεία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των παιδιών. Θα 

πραγματοποιείται γενικός έλεγχος της χωροταξίας του γηπέδου σε σχέση με τον προαύλιο χώρο καθώς και των 

εισόδων και των εξόδων του γηπέδου και θα γίνεται επισήμανση σχετικά με τις διαγραμμίσεις του γηπέδου. Ο έλεγχος 

θα πραγματοποιηθεί από Διαπιστευμένο Φορέα και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15312 το οποίο αφορά χώρους πολύ 

– αθλοπαιδιών ελεύθερης πρόσβασης. 

 

Στη τιμή θα περιλαμβάνεται ο πλήρης έλεγχος ασφαλείας των γηπέδων, ο απαιτούμενος εξειδικευμένος εξοπλισμός 

σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15312. 

 

 

 

Διευκρινίσεις 

 

Στις παραπάνω διαστάσεις του εξοπλισμού και λοιπών ειδών της μελέτης επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του 

±5%, όπως επίσης και ±5% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων.  

 

Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή 

αποκλεισμού.  

 

Επιπλέον, τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι 

απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και τα υλικά κατασκευής, ώστε 

να εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  



 

Σελίδα 72 

Ηράκλειο, 08/04/2021 

Η Συντάκτρια 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο, 08/04/2021 

Ελέγχθηκε 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Κοινόχρηστων Χώρων 

 

 

 

Ηράκλειο, 08/04/2021 

Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 

Πιταροκοίλη Σγουρίτσα 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

Πιταροκοίλη Σγουρίτσα 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης. 
Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων 

των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Από τον Οκτώβριο 
του 2018 το ΕΕΕΣ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/procedure.Το ΕΣΗΔΗΣ παρέχει την διαδικτυακή υπηρεσία 
(Promitheus ESPDint) για αγοραστές, υποβάλλοντες προσφορά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που 
επιθυμούν να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ σε ηλεκτρονική μορφή. Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί 
επιγραμμικά (online), να αποθηκευθεί ηλεκτρονικά ή/και να τυπωθεί και να αποσταλεί στον αγοραστή μαζί 
με την υπόλοιπη προσφορά. Το αναλυτικό ΕΕΕΣ θα αναρτηθεί στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου και στο 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού σε επεξεργάσιμη μορφή (xml/pdf). 


		2021-05-24T12:30:01+0300
	AIKATERINI DAMIANAKI




