
 1 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 
ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ 

 
 

 

 
Γεσκάτη, 4/5/2018 

Αριθ. Πρωτ. :3093  
 
 
 
 
 

 

 

                      ΤΗΛ: 24623-51101 
                      FAX: 24623-51105 

                      E-MAIL: dimosdes@otenet.gr 
                      Τασ. δ/νζη: Ανδπομάναρ 2, 
                                        512 00 Δεζκάηη 
 

 

                                        

 

Αναλυτικι Διακιρυξθ 

 για τθν  

Ρρομικεια εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν Διμου Δεςκάτθσ 



 2 

Ρεριεχόμενα 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................... 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ................................................................................................................................ 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ................................................................................................................... 5 
1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................ 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 7 
1.5 ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... 9 
1.6 ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ .................................................................................................................................................... 10 
1.7 ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ .................................................................................................... 11 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ..........................................................................................................12 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ......................................................................................................................................... 12 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .............................................................................................................................. 12 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ ............................................................................... 12 
2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων ............................................................................................................................... 13 
2.1.4 Γλϊςςα........................................................................................................................................................ 14 
2.1.5 Εγγυιςεισ .................................................................................................................................................... 15 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΚΙΤΘΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ .......................................................................................... 16 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ................................................................................................................................ 16 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ .................................................................................................................................. 17 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ ..................................................................................................................................... 17 
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ...................................................................... 21 
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ........................................................................................... 21 
2.2.6 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα........................................................................................................ 22 
2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ......................................... 24 
2.2.8 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων ................................................................................................................... 24 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ ...................................................................................................... 25 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν .................................................................................25 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα ................................................................................................................................................26 

2.3 ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ............................................................................................................................................. 30 
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ ..................................................................................................................................... 30 
2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  *δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ που το κριτιριο τθσ πλζον 

ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφορά βαςίηεται μόνο ςτθν τιμι+ ......................................... 31 
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί ..................................................................................................................... 32 

2.4 ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ ................................................................................................................ 32 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν ........................................................................................................... 32 
2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ................................................................................................ 33 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά» ............................................. 34 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν

 .................................................................................................................................................................... 36 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν .................................................................................................................. 37 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν .................................................................................................................... 37 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ .....................................................................................39 

3.1 ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ............................................................................................................ 39 
3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν .................................................................................................... 39 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν ............................................................................................................................. 39 

3.2 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ................................................ 40 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................................................................................................... 42 
[3.4] ΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΡΟΣΩΙΝΘ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ *ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ] ......................................... 43 
[3.4] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ *ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ] ................................................................................................................. 43 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 44 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ......................................................................................................................45 

4.1 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ  (ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ, ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ) ........................................................................................................ 45 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 45 
4.3 ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.............................................................................................................................. 45 
4.4 ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 46 



 3 

4.5 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ....................................................................................................... 47 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................ 47 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .........................................................................................................48 

5.1 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ............................................................................................................................................. 48 
5.2 ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 49 
5.3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 50 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ..................................................................................................................................51 

6.1  ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................................................................. 51 
6.2  ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΛΙΚΩΝ ..................................................................................... 51 
6.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΝΑΥΛΩΣΘΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘΣ ΦΟΤΩΣΘΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ........................... 52 
6.4  ΑΡΟΙΨΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ .................................................................................................... 52 
6.5 ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑ – ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................... 53 
6.6 ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ...................................................................................................................... 53 
6.7 ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘ ΤΙΜΘΣ ...................................................................................................................................... 53 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................54 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) .......................................................................................................................................................... 54 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) ........................................ 55 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) .................................................................. 56 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – ΆΛΛΕΣ ΔΘΛΩΣΕΙΣ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) ............................................................. 56 
ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) ..................................... 56 
ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΆΛΛΟ ΡΕΙΓΑΦΙΚΟ ΖΓΓΑΦΟ - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) ......................... 56 
ΡΑΑΤΘΜΑ VIΙ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) ............................ 56 
ΡΑΑΤΘΜΑ VIII – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) ............................. 56 
ΡΑΑΤΘΜΑ IX – Σχζδιο Σφμβαςθσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) .................................................. 56 

 



 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Δθμαρχείο Δεςκάτθσ 

Ρόλθ Δεςκάτθ, Γρεβενϊν 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ Τ.Κ. 51200 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ NUTS EL531 

Τθλζφωνο 24623-51109, 51104, 51101 

Φαξ 24623-51105 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dimosdes@otenet.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Καραςτζργιοσ Ευκφμιοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.dimos-deskatis.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Δεςκάτθσ, Νομοφ Γρεβενων και ανικει ςτουσ φορείσ τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ.   

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ  παροχι Γενικϊν Δθμόςιων Υπθρεςιϊν ςε τοπικό 

επίπεδο. Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό, Ν.4412/2016. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

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

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Ανδρομάνασ 2, 

ΤΚ51200 Δεςκάτθ, τθλ. 2462351109, www.dimos-deskatis.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ προμικεια χρθματοδοτείται από το Χρθματοδοτικό Ρρόγραμμα του Ρράςινου Ταμείου «ΔΑΣΕΙΣ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΗΥΓΙΟΥ» για το ζτοσ 2018, ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1: «Ολοκλιρωςθ 
Χρθματοδοτικοφ Ρρογράμματοσ Αςτικι Αναηωογόνθςθ», Μζτρο 2: «ΡΟΣΚΛΘΣΘ 2016 – 19 ΔΘΜΟΙ», ςε 
ςυνζχεια τθσ με αρικμ. πρωτ. 4370/09-09-2016 και κωδικό «ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 1-2016» Ρρόςκλθςθσ του 
Ρράςινου Ταμείου. 
 

mailto:dimosdes@otenet.gr
http://www.dimos-deskatis.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimos-deskatis.gr/


 5 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζύκβαζεο  

Ο Διμοσ Δεςκάτθσ ςυνζταξε τθν παροφςα μελζτθ που αφορά ςτθν προμικεια εξοπλιςμϊν παιδικισ χαράσ, δαπζδων 

αςφαλείασ και αςτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν ανακαταςκευι, τθ λειτουργικι και αιςκθτικι αναβάκμιςθ οκτϊ (8) παιδικϊν 

χαρϊν κακϊσ και τθν πιςτοποίθςθ τουσ. 

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία (Υπ. Απόφ. 28492/ΦΕΚ 931Β/18-5-2009, όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ' αρ. 

Υ.Α.18239/ΦΕΚ 1289Β/21-5-2014 και τθν υπ' αρ. Υ.Α. 27934/ΦΕΚ 2029 Β/25-07-2014 κακϊσ και τθν υπ' αρ. Υ.Α 

48165/ΦΕΚ-1690 Β/17- 8-09 απόφαςθ ΥΡΕΣ), κακορίςτθκαν οι προχποκζςεισ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν 

καταςκευι και τθ λειτουργία των παιδικϊν χαρϊν των ΟΤΑ κακϊσ και θ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ και ελζγχου αυτϊν. 

Με τθν υπ' αρ. ΕΓΚ 44/30681/7-8-2014 του ΥΡΕΣ δόκθκαν αναλυτικζσ διευκρινίςεισ για τα βιματα που πρζπει να 

ακολουκιςουν οι Διμοι προκειμζνου να προςαρμόςουν τισ παιδικζσ του χαρζσ ςτισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

είτε πρόκειται για υφιςτάμενεσ είτε πρόκειται για νζεσ παιδικζσ χαρζσ. 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ είναι θ αναδιαμόρφωςθ οκτϊ (8) χϊρων με λειτουργικότθτα και αςφάλεια, 

ςφμφωνα με τισ παραπάνω προχποκζςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Οι παιδικζσ χαρζσ που πρόκειται να 

ανανεωκοφν κα ζχουν πλζον νζα, ςφγχρονα παιχνίδια και αςτικό εξοπλιςμό, κατάλλθλεσ επιφάνειεσ αςφαλείασ και κα 

είναι πιςτοποιθμζνεσ (ςφμφωνα με τθν ΥΑ28492/11-05-2009/ΦΕΚ Β 931/18-05- 2009), ϊςτε να προςφζρουν ζνα 

αςφαλζσ και δθμιουργικό παιχνίδι ςτα παιδιά. 

Επιπλζον, θ εν προκειμζνω αναδιαμόρφωςθ αποςκοπεί και ςτθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ των χϊρων δθμιουργϊντασ όςο 

το δυνατόν κεματικοφσ χϊρουσ παιχνιδιοφ, ϊςτε οι χϊροι να εναρμονίηονται με το ιδιαίτερο περιβάλλον του Διμου 

Δεςκάτθσ αλλά και να εξάπτει τθν φανταςία των παιδιϊν. 

Επιλζχκθκαν από τθ δθμοτικι αρχι να ανακαταςκευαςκοφν οκτϊ  (8) παιδικζσ χαρζσ οι οποίεσ βρίςκονται ςε χϊρουσ 

που είναι χαρακτθριςμζνοι ωσ παιδικι χαρά ι πλατεία και πλθροφν τισ προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ του χϊρου για 

διαμόρφωςθ παιδικϊν χαρϊν. 

Οι παιδικζσ χαρζσ αυτζσ είναι οι: 

1. Ραιδικι χαρά βόρεια Δθμαρχείου 

2. Ραιδικι χαρά Αγίου Ακαναςίου 

3. Χϊροσ Ακλθτιςμοφ περιοχισ εργατικζσ κατοικίεσ 

4. Ραιδικι χαρά Άγιοσ Νεκτάριοσ 

5. Ραιδικι χαρά λαϊκισ αγοράσ 

6. Ραιδικι χαρά νθπιαγωγείου 

7. Ραιδικι χαρά πρϊθν Δθμοτικοφ 

8. Ραιδικι χαρά Κεντρικισ Ρλατείασ 

Για τθν ανάπλαςθ των παιδικϊν χαρϊν, ζχουν επιλεχκεί παιχνίδια που ςυμφωνοφν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

αςφαλείασ και τα οριηόμενα από τθν ελλθνικι νομοκεςία και ζχει προβλεφκεί θ τοποκζτθςθ κακιςτικϊν ςε ςθμεία που 

εξαςφαλίηουν τθν επαρκι και ςωςτι επίβλεψθ από τουσ ςυνοδοφσ. Βαςικι παράμετροσ του ςχεδιαςμοφ είναι θ 

ποικιλία των επιλογϊν του εξοπλιςμοφ, ϊςτε ο χϊροσ να προςφζρει εναλλακτικζσ ευκαιρίεσ για παιχνίδι και 

εκπαίδευςθ, ςε όλεσ τισ θλικίεσ χρθςτϊν, κακϊσ και για ΑΜΕΑ. 

Πλα τα όργανα παιχνιδιοφ και οι αντίςτοιχεσ επιφάνειεσ πτϊςθσ ςτισ οποίεσ κα τοποκετθκοφν, που περιγράφονται ςτθ 

μελζτθ, κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ71, ΕΛΟΤ ΕΝ 

1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, και κάκε άλλο μεταγενζςτερο των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμο με αυτά),  

όπωσ ορίηεται ςτθν με αρ. 28492/11-5-2009 υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) περί κακοριςμοφ των 

προχποκζςεων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν καταςκευι και τθν λειτουργία των παιδικϊν χαρϊν των Διμων. 

Τα παλαιά όργανα κα μεταφερκοφν από το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ ςτθν αποκικθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 

Δεςκάτθσ προσ αξιολόγθςθ από τθν αρμόδια επιτροπι. 
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Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

Αναλυτικά για κάκε παιδικι χαρά προβλζπονται τα εξισ: 

1. Ραιδικι χαρά βόρεια Δθμαρχείου 

Α. Φωτογραφίεσ χϊρου 

 

Β. Ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

Κάποια από τα όργανα του χϊρου φζρουν πιςτοποίθςθ, ωςτόςο το κόςτοσ αποκατάςταςισ τουσ δεν 

ςυμφζρει τον Διμο. Επιπλζον, δεν τθροφνται οι αποςτάςεισ αςφαλείασ μεταξφ των οργάνων και το βάκοσ 

του υλικοφ απορρόφθςθσ κροφςεων δεν επαρκεί. Τζλοσ ςτθν μία πλευρά τθσ παιδικισ χαράσ δεν υπάρχει 

περίφραξθ, ενϊ δεν υφίςταται βρφςθ, πλθροφορικι πινακίδα και φωτιςμόσ. 

 

Γ. Ηθτοφμενεσ επεμβάςεισ 

1. Αποξιλωςθ τθσ παλαιάσ χαμθλισ περίφραξθσ. 

2. Καταςκευι μεταλλικισ περίφραξθσ ςε όλο το μικοσ, µε δφο πόρτεσ. 

3. Αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ όλων των υφιςτάμενων οργάνων. 

4. Ρροετοιμαςία του χϊρου τθσ παιδικισ χαράσ για τθν εγκατάςταςθ των οργάνων, των δαπζδων αςφαλείασ 

και του λοιποφ αςτικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ επίςθσ τθν πιςτοποίθςθ τθσ εγκατάςταςθσ κατά ΕΝ1176:2008. 

5. Ρροςκικθ κοφνιασ παίδων και κοφνιασ νθπίων, ελατιριο παπάκι, τςουλικρα παίδων, τςουλικρα νθπίων,  

6. Ρροςκικθ πινακίδασ πλθροφόρθςθσ 

7. Ρροςκικθ βρφςθσ, κάδων απορριμμάτων, παγκάκια και θλεκτροφωτιςμοφ. 

8. Ρροςκικθ πλακιδίων αςφαλείασ 

 

Δ. Ρρομετριςεισ – Υλικά 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΙΟΥ ΡΑΡΑΚΙ ΤΜΧ 1,00 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΡΑΙΔΩΝ ΤΜΧ 1,00 

3 ΚΟΥΝΙΑ ΝΘΡΙΩΝ ΤΜΧ 1,00 
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4 ΤΣΟΥΛΘΘΑ ΡΑΙΔΩΝ ΤΜΧ 1,00 

5 ΤΣΟΥΛΘΘΑ ΝΘΡΙΩΝ ΤΜΧ 1,00 

6 ΡΕΙΦΑΞΘ Τ.Μ. 67,00 

7 ΡΟΤΑ ΡΕΙΦΑΞΘΣ ΤΜΧ 2,00 

8 ΚΑΔΟΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΧ 1,00 

9 ΡΑΓΚΑΚΙΑ ΤΜΧ 3,00 

10 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΜΧ 2,00 

11 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=100cm M2 55,00 

12 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=130cm M2 40,00 

13 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=150cm M2 30,00 

14 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΧ 1,00 

15 ΒΥΣΘ ΤΜΧ 1,00 

16 

ΛΟΙΡΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ *ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 
ΡΑΙΔΙΚΘΣ ΧΑΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ 
ΕΓΑΣΙΕΣ- ΕΚΣΚΑΦΘ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΧΩΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΣΤΩΣΘ ΜΕ ΜΡΕΤΟ ΜΕ 
ΜΟΝΟ ΟΡΛΙΣΜΟ - ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΕΛΙΚΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΟΓΑΝΩΝ 

ΚΑΤ’ ΑΡΟΚΟΡΘ  
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2. Ραιδικι χαρά Αγίου Ακαναςίου 

Α. Φωτογραφίεσ χϊρου 

 

Β. Ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

Κάποια από τα όργανα του χϊρου φζρουν πιςτοποίθςθ, ωςτόςο το κόςτοσ αποκατάςταςισ τουσ δεν 

ςυμφζρει τον Διμο. Επιπλζον, δεν τθροφνται οι αποςτάςεισ αςφαλείασ μεταξφ των οργάνων και το βάκοσ 

του υλικοφ απορρόφθςθσ κροφςεων δεν επαρκεί. Τζλοσ θ περίφραξθ τθσ παιδικισ χαράσ δεν είναι θ 

κατάλλθλθ για τον ςκοπό που προορίηεται, ενϊ δεν υφίςταται βρφςθ, πλθροφορικι πινακίδα και φωτιςμόσ. 

 

Γ. Ηθτοφμενεσ επεμβάςεισ 

1. Αποξιλωςθ τθσ παλαιάσ περίφραξθσ. 

2. Καταςκευι μεταλλικισ περίφραξθσ ςε όλο το μικοσ, µε μία πόρτα. 

3. Αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ όλων των υφιςτάμενων οργάνων. 

4. Ρροετοιμαςία του χϊρου τθσ παιδικισ χαράσ για τθν εγκατάςταςθ των οργάνων, των δαπζδων αςφαλείασ 

και του λοιποφ αςτικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ επίςθσ τθν πιςτοποίθςθ τθσ εγκατάςταςθσ κατά ΕΝ1176:2008. 

5. Ρροςκικθ κοφνιασ παίδων και κοφνιασ νθπίων, ελατιριο 4 κζςεων, ςφνκετο ςυγκρότθμα  

6. Ρροςκικθ πινακίδασ πλθροφόρθςθσ 

7. Ρροςκικθ βρφςθσ, κάδων απορριμμάτων, παγκάκια και θλεκτροφωτιςμοφ. 

8. Ρροςκικθ πλακιδίων αςφαλείασ 

 

 

  



 9 

Δ. Ρρομετριςεισ – Υλικά 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 ΚΟΥΝΙΑ ΡΑΙΔΩΝ ΤΜΧ 1,00 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΝΘΡΙΩΝ ΤΜΧ 1,00 

3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ ΤΜΧ 1,00 

4 ΕΛΑΤΘΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΧ 1,00 

5 ΡΕΙΦΑΞΘ Τ.Μ. 70,00 

6 ΡΟΤΑ ΡΕΙΦΑΞΘΣ ΤΜΧ 1,00 

7 ΚΑΔΟΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΧ 1,00 

8 ΡΑΓΚΑΚΙΑ ΤΜΧ 3,00 

9 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΜΧ 2,00 

10 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=100cm M2 35,00 

11 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=130cm Μ2 40,00 

12 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΧ 1,00 

13 ΒΥΣΘ ΤΜΧ 1,00 

14 

ΛΟΙΡΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ *ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 
ΡΑΙΔΙΚΘΣ ΧΑΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ 
ΕΓΑΣΙΕΣ- ΕΚΣΚΑΦΘ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΧΩΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΣΤΩΣΘ ΜΕ ΜΡΕΤΟ ΜΕ 
ΜΟΝΟ ΟΡΛΙΣΜΟ - ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΕΛΙΚΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΟΓΑΝΩΝ 

ΚΑΤ’ 
ΑΡΟΚΟΡΘ 
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3. Χϊροσ Ακλθτιςμοφ περιοχισ εργατικζσ κατοικίεσ 

Α. Φωτογραφίεσ χϊρου 

 

Β. Ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

Ο χϊροσ δεν δφναται να πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ υπ’ αρίκμ. 28492/11-05-2009 Υπουργικισ Απόφαςθσ 

(ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ' αρίκμ. 27934/2014 Υπουργικι 

Απόφαςθ (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014) και τισ τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ των 27934/2014 και 44/2014. 

Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται θ μετατροπι του ςε χϊρο ακλθτιςμοφ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16630 

Γ. Ηθτοφμενεσ επεμβάςεισ 

1. Αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ όλων των υφιςτάμενων οργάνων. 

2. Ρροετοιμαςία του χϊρου για τθν εγκατάςταςθ των οργάνων και δαπζδων αςφαλείασ κακϊσ επίςθσ τθν 

ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο ΕΝ 16630. 

3. Ρροςκικθ οργάνων street workout  

4. Ρροςκικθ πλακιδίων αςφαλείασ 

 

Δ. Ρρομετριςεισ – Υλικά 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 ΟΓΑΝΟ STREET WORKOUT ΤΜΧ 1,00 

2 ΚΑΔΟΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΧ 2,00 

3 ΡΑΓΚΑΚΙΑ ΤΜΧ 3,00 

4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΜΧ 2,00 

5 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=220cm M2 90,00 

6 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΧ 1,00 

7 ΒΥΣΘ ΤΜΧ 1,00 

8 ΛΟΙΡΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ *ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 
ΡΑΙΔΙΚΘΣ ΧΑΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤ’  



 11 

ΕΓΑΣΙΕΣ- ΕΚΣΚΑΦΘ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΧΩΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΣΤΩΣΘ ΜΕ ΜΡΕΤΟ ΜΕ 
ΜΟΝΟ ΟΡΛΙΣΜΟ - ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΕΛΙΚΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΟΓΑΝΩΝ 

ΑΡΟΚΟΡΘ 

 

4. Ραιδικι χαρά Άγιοσ Νεκτάριοσ 

Α. Φωτογραφίεσ χϊρου 

 

Β. Ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

Πλα τα όργανα του χϊρου είναι πολφ παλιά και παρουςιάηουν ςθμάδια ζντονθσ φκοράσ. Τα όργανα κα 

απομακρυνκοφν από τον χϊρο. Επίςθσ το βάκοσ του υλικοφ απορρόφθςθσ κροφςεων δεν επαρκεί ενϊ δεν 

υφίςταται βρφςθ, πλθροφορικι πινακίδα και φωτιςμόσ. 

 

Γ. Ηθτοφμενεσ επεμβάςεισ 

1.. Αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ όλων των υφιςτάμενων οργάνων. 

2. Ρροετοιμαςία του χϊρου τθσ παιδικισ χαράσ για τθν εγκατάςταςθ των οργάνων, των δαπζδων αςφαλείασ 

και του λοιποφ αςτικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ επίςθσ τθν πιςτοποίθςθ τθσ εγκατάςταςθσ κατά ΕΝ1176:2008. 

3. Ρροςκικθ κοφνιασ παίδων και κοφνιασ νθπίων, τςουλικρα νθπίων και παίδων, , τραμπάλα ελατθρίου  

4. Ρροςκικθ πινακίδασ πλθροφόρθςθσ 

5. Ρροςκικθ κάδων απορριμμάτων, παγκάκια και θλεκτροφωτιςμοφ. 

6. Ρροςκικθ πλακιδίων αςφαλείασ 

 

Δ. Ρρομετριςεισ – Υλικά 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 ΚΟΥΝΙΑ ΡΑΙΔΩΝ ΤΜΧ 1,00 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΝΘΡΙΩΝ ΤΜΧ 1,00 

3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΡΑΙΔΩΝ ΤΜΧ 1,00 
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4 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ  ΝΘΡΙΩΝ ΤΜΧ 1,00 

5 ΤΑΜΡΑΛΑ ΕΛΑΤΘΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΧ 1,00 

6 ΚΑΔΟΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΧ 1,00 

7 ΡΑΓΚΑΚΙΑ ΤΜΧ 3,00 

8 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΜΧ 2,00 

9 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=100cm M2 45,00 

10 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=130cm Μ2 40,00 

11 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=230cm M2 30,00 

12 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΧ 1,00 

13 

ΛΟΙΡΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ *ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 
ΡΑΙΔΙΚΘΣ ΧΑΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ 
ΕΓΑΣΙΕΣ- ΕΚΣΚΑΦΘ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΧΩΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΣΤΩΣΘ ΜΕ ΜΡΕΤΟ ΜΕ 
ΜΟΝΟ ΟΡΛΙΣΜΟ - ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΕΛΙΚΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΟΓΑΝΩΝ 

ΚΑΤ’ 
ΑΡΟΚΟΡΘ 
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5. Ραιδικι χαρά λαϊκισ αγοράσ 

Α. Φωτογραφίεσ χϊρου 

 

Β. Ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

Πλα τα όργανα του χϊρου είναι πολφ παλιά και παρουςιάηουν ςθμάδια ζντονθσ φκοράσ. Τα όργανα κα 

απομακρυνκοφν από τον χϊρο. Επίςθσ το βάκοσ του υλικοφ απορρόφθςθσ κροφςεων δεν επαρκεί ενϊ δεν 

υφίςταται βρφςθ, πλθροφορικι πινακίδα και φωτιςμόσ. 

 

Γ. Ηθτοφμενεσ επεμβάςεισ 

1.. Αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ όλων των υφιςτάμενων οργάνων. 

2. Ρροετοιμαςία του χϊρου τθσ παιδικισ χαράσ για τθν εγκατάςταςθ των οργάνων, των δαπζδων αςφαλείασ 

και του λοιποφ αςτικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ επίςθσ τθν πιςτοποίθςθ τθσ εγκατάςταςθσ κατά ΕΝ1176:2008. 

3. Ρροςκικθ κοφνιασ παίδων και κοφνιασ νθπίων, τςουλικρα νθπίων και παίδων και  ελατιριο 4 κζςεων  

4. Ρροςκικθ πινακίδασ πλθροφόρθςθσ 

5. Ρροςκικθ βρφςθσ, κάδων απορριμμάτων, παγκάκια και θλεκτροφωτιςμοφ. 

6. Ρροςκικθ πλακιδίων αςφαλείασ 

 

 

Δ. Ρρομετριςεισ – Υλικά 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 ΚΟΥΝΙΑ ΡΑΙΔΩΝ ΤΜΧ 1,00 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΝΘΡΙΩΝ ΤΜΧ 1,00 

3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ  ΝΘΡΙΩΝ ΤΜΧ 1,00 

4 ΤΑΜΡΑΛΑ ΕΛΑΤΘΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΧ 1,00 

5 ΚΑΔΟΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΧ 1,00 

6 ΡΑΓΚΑΚΙΑ ΤΜΧ 3,00 
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7 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΜΧ 2,00 

8 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=100cm M2 15,00 

9 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=130cm Μ2 40,00 

10 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=230cm M2 29,00 

11 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΧ 1,00 

12 ΒΥΣΘ ΤΜΧ 1,00 

13 

ΛΟΙΡΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ *ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 
ΡΑΙΔΙΚΘΣ ΧΑΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ 
ΕΓΑΣΙΕΣ- ΕΚΣΚΑΦΘ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΧΩΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΣΤΩΣΘ ΜΕ ΜΡΕΤΟ ΜΕ 
ΜΟΝΟ ΟΡΛΙΣΜΟ - ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΕΛΙΚΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΟΓΑΝΩΝ 

ΚΑΤ’ 
ΑΡΟΚΟΡΘ 
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6. Ραιδικι χαρά νθπιαγωγείου 

Α. Φωτογραφίεσ χϊρου 

 

Β. Ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

Πλα τα όργανα του χϊρου είναι πολφ παλιά και παρουςιάηουν ςθμάδια ζντονθσ φκοράσ που δεν πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ του προτφπου. Τα όργανα κα απομακρυνκοφν από τον χϊρο. Επίςθσ το βάκοσ του υλικοφ 

απορρόφθςθσ κροφςεων δεν επαρκεί ενϊ δεν υφίςταται περίφραξθ, βρφςθ, πλθροφορικι πινακίδα και 

φωτιςμόσ. 

 

Γ. Ηθτοφμενεσ επεμβάςεισ 

1. Αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ όλων των υφιςτάμενων οργάνων. 

2. Ρροετοιμαςία του χϊρου τθσ παιδικισ χαράσ για τθν εγκατάςταςθ των οργάνων, των δαπζδων αςφαλείασ 

και του λοιποφ αςτικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ επίςθσ τθν πιςτοποίθςθ τθσ εγκατάςταςθσ κατά ΕΝ1176:2008. 

3. Ρροςκικθ κοφνιασ παίδων και κοφνιασ νθπίων, τςουλικρα νθπίων και παίδων, παιχνίδια ελατθρίου, 

τραμπάλα ελατθρίου και πλακιδίων αςφαλείασ.  

4. Ρροςκικθ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα 

5. Ρροςκικθ πινακίδασ πλθροφόρθςθσ 

6. Ρροςκικθ βρφςθσ, κάδων απορριμμάτων, παγκάκια και θλεκτροφωτιςμοφ. 

 

Δ. Ρρομετριςεισ – Υλικά 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 ΚΟΥΝΙΑ ΡΑΙΔΩΝ ΤΜΧ 1,00 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΝΘΡΙΩΝ ΤΜΧ 1,00 

3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΝΘΡΙΩΝ ΤΜΧ 1,00 

4 ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΚΟΥ ΤΜΧ 1,00 

5 ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΙΟΥ  ΤΜΧ 1,00 
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6  ΤΑΜΡΑΛΑ ΕΛΑΤΘΙΟΥ ΤΜΧ 1,00 

7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΡΑΙΔΩΝ ΤΜΧ 1,00 

8 ΡΕΙΦΑΞΘ Τ.Μ. 110,00 

9 ΡΟΤΑ ΡΕΙΦΑΞΘΣ ΤΜΧ 2,00 

10 ΚΑΔΟΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΧ 3,00 

11 ΡΑΓΚΑΚΙΑ ΤΜΧ 6,00 

12 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΜΧ 2,00 

13 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=100cm M2 72,00 

14 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=130cm Μ2 40,00 

15 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ HIC=210cm M2 54,00 

16 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΧ 2,00 

17 ΒΥΣΘ ΤΜΧ 1,00 

18 

ΛΟΙΡΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ *ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 
ΡΑΙΔΙΚΘΣ ΧΑΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ 
ΕΓΑΣΙΕΣ- ΕΚΣΚΑΦΘ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΧΩΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΣΤΩΣΘ ΜΕ ΜΡΕΤΟ ΜΕ 
ΜΟΝΟ ΟΡΛΙΣΜΟ - ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΕΛΙΚΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΟΓΑΝΩΝ 

ΚΑΤ’ 
ΑΡΟΚΟΡΘ 
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7. Ραιδικι χαρά πρϊθν Δθμοτικοφ 

Α. Φωτογραφίεσ χϊρου 

 

Β. Ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

Ο χϊροσ φζρει πλακίδια αςφαλείασ πάχουσ 60mm και φερόμενο φψοσ πτϊςθσ HIC=180cm.  

 

Γ. Ηθτοφμενεσ επεμβάςεισ 

1. Ρροςκικθ κοφνιασ παίδων-νθπίων, παιχνίδι ελατθρίου και ςφνκετου ςυγκροτιματοσ. 

2. Ρροςκικθ πινακίδασ πλθροφόρθςθσ 

 

Δ. Ρρομετριςεισ – Υλικά 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 ΚΟΥΝΙΑ ΡΑΙΔΩΝ-ΝΘΡΙΩΝ ΤΜΧ 1,00 

2 ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΙΟΥ ΤΜΧ 1,00 

3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ  ΤΜΧ 1,00 

4 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΧ 2,00 
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8. Ραιδικι χαρά Κεντρικισ Ρλατείασ 

Α. Φωτογραφίεσ χϊρου 

 

Β. Ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

Κάποια από τα όργανα του χϊρου φζρουν πιςτοποίθςθ, ωςτόςο το κόςτοσ αποκατάςταςισ τουσ δεν 

ςυμφζρει τον Διμο. Επιπλζον, δεν τθροφνται οι αποςτάςεισ αςφαλείασ μεταξφ των οργάνων και το βάκοσ 

του υλικοφ απορρόφθςθσ κροφςεων δεν επαρκεί. Δεν υφίςταται βρφςθ και πλθροφορικι πινακίδα. 

 

Γ. Ηθτοφμενεσ επεμβάςεισ 

1. Αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ όλων των υφιςτάμενων οργάνων. 

2. Ρροετοιμαςία του χϊρου τθσ παιδικισ χαράσ για τθν εγκατάςταςθ των οργάνων, των δαπζδων αςφαλείασ 

και του λοιποφ αςτικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ επίςθσ τθν πιςτοποίθςθ τθσ εγκατάςταςθσ κατά ΕΝ1176:2008. 

3. Ρροςκικθ κοφνιασ παίδων-νθπίων και κοφνια καλάκι, παιχνίδια ελατθρίου, ςφνκετο ςυγκρότθμα με 2 

τςουλικρεσ και κεματικι τςουλικρα ελεφαντάκι, 

4. Ρροςκικθ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα 

5. Ρροςκικθ πινακίδασ πλθροφόρθςθσ 

6. Ρροςκικθ βρφςθσ, κάδων απορριμμάτων, παγκάκια και θλεκτροφωτιςμοφ. 

7. Ρροςκικθ ςυνκετικοφ δαπζδου αςφαλείασ 
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Δ. Ρρομετριςεισ – Υλικά 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 ΚΟΥΝΙΑ ΡΑΙΔΩΝ-ΝΘΡΙΩΝ ΤΜΧ 1,00 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΚΑΛΑΘΙ ΤΜΧ 1,00 

3 ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΙΟΥ ΤΜΧ 1,00 

4 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΤΜΧ 1,00 

5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΝΘΡΙΩΝ ΤΜΧ 1,00 

6 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
HIC=270 

M2 170,00 

7 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
HIC=120 

M2 35,00 

8 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
HIC=170 

M2 40,00 

9 ΚΑΔΟΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΧ 3,00 

10 ΡΑΓΚΑΚΙΑ ΤΜΧ 4,00 

11 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΧ 1,00 

12 

ΛΟΙΡΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ *ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 
ΡΑΙΔΙΚΘΣ ΧΑΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ 
ΕΓΑΣΙΕΣ- ΕΚΣΚΑΦΘ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΧΩΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΣΤΩΣΘ ΜΕ ΜΡΕΤΟ ΜΕ 
ΜΟΝΟ ΟΡΛΙΣΜΟ - ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΕΛΙΚΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ-ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ 
ΟΓΑΝΩΝ 

ΚΑΤ’ ΑΡΟΚΟΡΘ  

Δεκτζσ γίνονται οι προςφορζσ που πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Θ ςφγκριςθ των 

προςφορϊν κα γίνεται ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ  χωρίσ ΦΡΑ. Επιςθμαίνεται ότι θ προςφερόμενθ τιμι  

δεν κα πρζπει να ξεπερνά τθν ενδεικτικι προχπολογιςκείςα τιμι. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 225.725,58 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 182.036,76,  ΦΡΑ :43.688,82 €). Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 

εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυγκεκριμζνα επιςυνάπτεται θ με Α.Μ 50/2016 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 

Υπθρεςιϊν Διμου Γρεβενϊν.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

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

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

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

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

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

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

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

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

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

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

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 τθσ αρικμ. 273/2016 απόφαςθσ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Δεςκάτθσ για τθν υποβολι πρόταςθσ 
με τίτλο «Ανακαταςκευι παιδικϊν χαρϊν ΔΕ Δεςκάτθσ» προχπολογιςμοφ 225.725,58 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ςτα πλαίςια του χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ «Λοιπζσ δράςεισ 
περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου 2016» , ςτον Άξονα 1. Μζτρο 2. «Συμπλθρωματικι πρόταςθ ςτθν αςτικι 
αναηωογόνθςθ» του Ρράςινου Ταμείου . 

 τθσ από 10-10-2016 αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ για τθν εν λόγω προμικεια 

 τθσ υπ’ αρ. απόφαςθσ 123.8/2017 του διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου με τθν οποία 
εγκρίνεται θ ζνταξθ του ζργου ςτο Χρθματοδοτικό Ρρόγραμμα του Ρράςινου Ταμείου «ΔΑΣΕΙΣ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΗΥΓΙΟΥ» για το ζτοσ 2017, ςτον άξονα προτεραιότθτασ 1: «ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΘ ΑΝΑΗΩΟΓΟΝΘΣΘ», Μζτρο 2: «ΡΟΣΚΛΘΣΘ 2016-19 
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ΔΘΜΟΙ», ςε ςυνζχεια τθσ με αρ. πρωτ. 4370/09-09-2016 και κωδικό «ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 1-2016» 
Ρρόςκλθςθσ Ρράςινου Ταμείου. 

 Το από 23-5-2017 ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΡΟΔΟΧΘΣ ΟΩΝ ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ ΡΟΣ 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΑΡΟ ΤΟ ΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με το οποίο Ο ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ ωσ δικαιοφχοσ 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εκτζλεςθσ τθσ Ρράξθσ «Ανακαταςκευι παιδικϊν χαρϊν ΔΕ Δεςκάτθσ», 
ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 200.000,00 € ςτο πλαίςιο του Χρθματοδοτικοφ Ρρογράμματοσ 
«ΔΑΣΕΙΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΗΥΓΙΟΥ, ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 1» και εντόσ του εγκεκριμζνου 
χρονοδιαγράμματοσ εκτζλεςθσ τθσ Ρράξεωσ. Θ Ρράξθ χρθματοδοτείται από το Ρράςινο Ταμείο 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Συμφϊνου και του Οδθγοφ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων, όπωσ αυτό 
ιςχφει. 

 του πρωτογενοφσ αιτιματοσ με κωδικό ΚΘΜΔΘΣ: 18REQ002887487,  

 του κωδικοφ πίςτωςθσ Κ.Α 30-7135.013 θ οποία εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρ. 72/2018 απόφαςθ Δ.Σ. 

 τθσ αρικμ.70/2018 απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου ΔΕΣΚΑΤΘΣ (ΑΔΑ: 72ΘΛΩ9Υ-ΤΙΑ)  
περί διάκεςθσ τθσ πίςτωςθσ, θ οποία αποτελεί και εγκεκριμζνο αίτθμα με αρικμό ΑΔΑΜ 
18REQ003036451 

 τθσ αρικ. 337/3069/04-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΦ8Ω9Υ-ΣΚ) Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ  

 θ υπ’ αρ. 72/2018 απόφαςθ Δ.Σ ΔΕΣΚΑΤΘΣ με τθν οποία εγκρίνεται θ διενζργεια και κακορίηεται ο 
τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με ΑΔΑ: Ω6ΒΝΩ9Υ-Ξ6Γ. 

 τθσ αρικμ. 70/2018 απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου ΔΕΣΚΑΤΘΣ  περί ζγκριςθσ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κατάρτιςθσ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

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

1.5 Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ  29-05-2018 και ϊρα 15:00 μ.μ . 

Οι θμερομθνίεσ δθμοςίευςθσ και διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ αναγράφονται ςτον παρακάτω 
πίνακα. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία 
μζςω του ςυςτιματοσ, βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕOMHΝΙΑ 

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ 

ΚΘΜΔΘΣ 

ΘΜΕ/ΝΙΑ, ΩΑ 

ΕΝΑΞΘΣ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 

ΘΜΕ/ΝΙΑ, ΩΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θ Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 

4-05-2018 08-05-2018, 

07:00 π.μ. 

29-5-2018,  

15:00 μ.μ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)  ςτισ 4-5-2018.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 57643. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 

 Δφο (2) θμεριςιεσ νομαρχιακζσ εφθμερίδεσ,  

 Μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακι εφθμερίδα  

 

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

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ (URL) :  www.dimos -deskatis.gr. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Η δαπάλε ησλ δεκνζηεύζεσλ ζηνλ Ειιεληθό Τύπν βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν (Άξζξν 77, παξ. 5 ηνπ λ. 

4270/2014) . 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

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

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

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

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

 θ αντίςτοιχθ προκιρυξθ  

 θ με Α.Μ 50/2016  Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Γρεβενϊν. 

 το   Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ΤΕΥΔ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

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

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

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική 

γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο 

καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο 

απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην 

οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ 
οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι 
νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι 
υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του 
Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν 
υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

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

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

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

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

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

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

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

  

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των 3.640,74 € ευρϊ 
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 Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 29-12-2018 , άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ 
λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

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

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

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

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

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

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

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

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

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

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

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

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

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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

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

ι/και 

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

2.2.3.3.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

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

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν 
λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα 
μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

2.2.3.5.  

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

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα 
μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν 
Αμυντικοφ Τλικοφ.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο 

ζύκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη
 
λα δηαζέηνπλ: 

 Πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα. Επαξθεί σο απόδεημε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ε δαλεηνιεπηηθή 

ηθαλόηεηα (ρξεκαηνδόηεζε θαη πηζηνδνηήζεηο) όηαλ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 10% ηεο 

εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. θαη πηζηνπνηείηαη κε έγγξαθν ηξάπεδαο πνπ 

δειώλεη όηη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πξνζθέξνληα θαη όηη ζα εμεηάζεη αίηεζε ηνπ γηα 

ρξεκαηνδόηεζε αλ θαη εθόζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο. Από ην έγγξαθν απηό ζα πξέπεη λα 

πξνθύπηεη ζαθώο πνην πνζό δηαηίζεηαη ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ρξεκαηνδόηεζε θαη 

πηζηνδνηήζεηο ώζηε λα θξηζεί αλ θαιύπηεη ηηο απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλόηεηαο ηεο Δηαθήξπμεο θαη πνην πνζό ρσξηζηά αθνξά εγγπεηηθέο επηζηνιέο, 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

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

α) να διακζτουν  Ριςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα ελζγχου και 
πιςτοποίθςθσ για τα όργανα των παιδικϊν χαρϊν με τα οποία κα αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ των 
προςφερόμενων ωσ προσ τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ ςειράσ προτφπων  ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 71, ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1177. 

β) οι επιφάνειεσ πτϊςθσ πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176, ΕΛΟΤ 
ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φζρουν ζκκεςθ δοκιμϊν και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο 
πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ.  

γ) Να διακζτουν  Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ κατά ΕΝ 16630 

Επιτρζπεται θ ςυμμόρφωςθ προσ άλλα πρότυπα ι προδιαγραφζσ αςφαλείασ πζραν των αναφερόμενων ςτθν 
παροφςα, υπό τον όρο ότι αυτά κα είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμα προσ τα αναφερόμενα. Θ ιςοδυναμία αυτι 
κα τεκμαίρεται από αναλυτικι τεχνικι ζκκεςθ, θ οποία πρζπει να βρίςκεται ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων 
αρχϊν και των αναφερόμενων ςτο άρκρο 11 τθσ Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει) αναγνωριςμζνων φορζων ελζγχου (άρκρο 4 παρ 2 Ν28492/1805-2009 και όπωσ 
αυτόσ τροποποιικθκε). 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με  
και να προςκομίςουν επί ποινι αποκλειςμοφ: 
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  Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ εταιρείασ του 
εξοπλιςμοφ ι άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ ςχετικά με τθν εμπορία και καταςκευι εξοπλιςμοφ 
παιδικισ χαράσ, αςτικοφ εξοπλιςμοφ και δαπζδων αςφαλείασ  

  Ριςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2004 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ του εξοπλιςμοφ ι άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ ςχετικά με τθν εμπορία και 
καταςκευι εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ και αςτικοφ εξοπλιςμοφ. 

 Για τα προςφερόμενα πλακίδια αςφαλείασ να κατατεκεί βεβαίωςθ ελζγχου PAH (PAH TEST – 
Polycyclic Aromatic Carboydrates) 

 Ριςτοποίθςθ τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ εταιρείασ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ και αςτικοφ 
εξοπλιςμοφ Αειφορικισ Δαςικισ Διαχείριςθσ κατά το πρότυπο PEFC: Chain of Custody Standard 
PEFC ST 2002:2010 και κατά το αντίςτοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ι ιςοδφναμό τουσ που να 
πιςτοποιεί ότι διαχειρίηεται καταλλιλωσ τθν ξυλεία που χρθςιμοποιεί κατά τθν διάρκεια τθσ 
παραγωγικισ τθσ διαδικαςίασ και ςτα πλαίςια τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ 

 Τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΝ 60598-1:2008, 
ΕΝ 60598-2-3:2003 και ΕΝ 62262:2002 και να φζρουν βεβαίωςθ ελζγχου και πιςτοποιθτικό 
ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα  πιςτοποίθςθσ. 

 Ο εξοπλιςμόσ street workout πρζπει να πλθρεί τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτο πρότυπο ΕΝ 
16630:2015 και να φζρει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το αντίςτοιχο πρότυπο από αναγνωριςμζνο 
φορζα πιςτοποίθςθσ 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ 18001:2008 - 
OHSAS 18001:2007, του προμθκευτι ι τθσ εταιρείασ, βάςει τθσ προςφοράσ που  κατακζτει ο κάκε 
ςυμμετζχων, που πρόκειται να αναλάβει τθν εγκατάςταςθ των υπό προμικεια ειδϊν, ςχετικά με τθν 
εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, αςτικοφ εξοπλιςμοφ και δαπζδων 
αςφαλείασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο κάκε ςυμμετζχων οφείλει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του τθν 
εταιρεία  που πρόκειται να αναλάβει τθν εγκατάςταςθ, ακόμθ και αν πρόκειται για τον ίδιο τον 
ςυμμετζχοντα. 

 Εγγφθςθ υλικϊν ωσ ακολοφκωσ: 

Εγγφθςθ εφ’ όρου ηωισ όλων των μθ κινοφμενων μερϊν από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τουλάχιςτον 10 ζτθ για τα τμιματα αλουμινίου και HPL. 

Τουλάχιςτον 8 ζτθ εγγφθςθ για τα εμποτιςμζνα ξφλινα εξαρτιματα που δεν ζρχονται ςε επαφι με το ζδαφοσ 
και όλα τα εξαρτιματα. 

6 ζτθ για όλα τα εμποτιςμζνα ξφλινα εξαρτιματα που ζρχονται ςε επαφι με το ζδαφοσ. 

4 ζτθ για τα μεταλλικά και πλαςτικά εξαρτιματα. 

3 ζτθ για τα δικτυϊματα και τα ςχοινιά. 

2 ζτθ για τα βαμμζνα εξαρτιματα και τα κόντρα πλακζ. 

 Απαιτοφμενεσ πιςτοποιιςεισ και απαιτοφμενα ςυνοδευτικά ςτοιχεία όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν 

υπϋαρικμ. 50/2016 μελζτθ τθσ ΔΤΥ του Διμου Γρεβενϊν. 
Σε κάκε ζνα από τα παραπάνω ζντυπα που αφοροφν ςτον εξοπλιςμό παιδικισ χαράσ και αςτικό 
εξοπλιςμό είναι υποχρεωτικό ςτθ κζςθ του προςφερόμενου αντικειμζνου να αναγράφεται ο κωδικόσ 
αρικμόσ του και να διευκρινίηεται ο τφποσ που προςφζρεται, με τρόπο μονοςιμαντο, ζτςι ϊςτε να μθ 
δθμιουργείται καμία αμφιβολία ωσ προσ τθν ταυτότθτα του προςφερομζνου είδουσ.  

Ραράβαςθ του όρου αυτοφ κεωρείται ότι ςυνεπάγεται αοριςτία τθσ προςφοράσ και απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ.  

 
Στθν περίπτωςθ που τα πιςτοποιθτικά (ISO, EN) είναι ςε γλϊςςα πλθν τθσ ελλθνικισ τότε κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά και από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  
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Εκτόσ των ανωτζρω κατά περίπτωςθ οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να προςκομίςουν με ποινι 
απορρίψεϊσ τουσ από τθν ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ τα ακόλουκα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ:  
 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου που κα αναφζρει τον καταςκευαςτικό 
οίκο / χϊρα προζλευςθσ που κα καταςκευάςει τα προςφερόμενα υλικά Εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, 
Δαπζδων αςφαλείασ, Αςτικοφ εξοπλιςμοφ. 
 

 Βεβαίωςθ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ Εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, Δαπζδων αςφαλείασ, 
Αςτικοφ εξοπλιςμοφ, ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 του αντιπροςϊπου τθσ για τθν 
αποδοχι εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του 
οποίου εκδίδει τθν Βεβαίωςθ ι Υπεφκυνθ Διλωςθ. Σε κάκε περίπτωςθ θ Υπεφκυνθ Διλωςθ του 
αντιπροςϊπου κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ζγγραφο τθσ καταςκευάςτριασ για τθν πιςτοποίθςθ 
τθσ αντιπροςϊπευςθσ ςτο οποίο κα αναφζρεται θ επωνυμία και τα πλιρθ ςτοιχεία του 
αντιπροςϊπου/διανομζα κακϊσ και θ επωνυμία του φορζα για τον οποίο προορίηεται θ προμικεια 
(Διμοσ Δεςκάτθσ). 
Μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ απαγορεφεται θ αλλαγι εργοςταςίου που δθλϊκθκε. 
Καταςκευι του υλικοφ ςε εργοςτάςιο / καταςκευαςτικό οίκο άλλο από κείνο που δθλϊκθκε ςτθν 
προςφορά, ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου ςυνεπάγεται τθν κιρυξθ του προμθκευτι ζκπτωτου με τισ νόμιμεσ κυρϊςεισ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι για το χρόνο παράδοςθσ των υπό προμικεια υλικϊν ζτοιμων 
προσ λειτουργία. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι ι του αντιπροςϊπου για φπαρξθ και   
παροχι ανταλλακτικϊν για πζντε (5) ζτθ κακϊσ και γραπτι εγγφθςθ για ΤΙΑ (3) τουλάχιςτον ζτθ, 
του υπό προμικεια είδουσ. 

 Υπεφκυνθ αναλυτικι διλωςθ για τθν ςυμμόρφωςθ ι τθν απόκλιςθ των προςφερόμενων ειδϊν ςε 
ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων κα 
γίνεται ειδικι μνεία και αιτιολόγθςθ ωσ προ τθν ιςοδυναμία των προςφερόμενων δραςτθριοτιτων  
προσ διευκόλυνςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ.  

 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του καταςκευαςτι (ι –ων) και ςε περίπτωςθ ειςαγόμενου 
είδουσ από τον αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα, που κα δθλϊνουν ότι τα ωσ άνω είδθ είναι ςφμφωνα με 
τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τθσ ιςχφουςασ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ.  
 

 Διλωςθ για τον χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

 

Ρροςφορά ςτθν οποία δεν υπάρχουν τα ανωτζρω, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
Τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντοσ υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ 
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι.  
Οι δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και 
δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ.  
Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα 
αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

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

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

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

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

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Β, το 
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). Επιςθμαίνεται πωσ ςτο πεδίο Γ2 και Δ1 του ςυνθμμζνου ΤΕΥΔ κα πρζπει να αναφερκοφν επί 
ποινι αποκλειςμοφ οι αρικμοί πρωτοκόλλου των  αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν και προτφπων αςφαλείασ. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου 
του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ 
παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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

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

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

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

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το 
οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 
με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά 
ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων. 

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

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

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
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γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο 
(2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί 
ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που 
χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ 
του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν 
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν το αναγραφόμενο ςτθν παρ. 2.2.5 τραπεηικό ζγγραφο . Εάν ο οικονομικόσ 
φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να 
αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

 

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

α) Ριςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ για 
τα όργανα των παιδικϊν χαρϊν με τα οποία κα αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ των προςφερόμενων ωσ προσ 
τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ ςειράσ προτφπων  ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 

β)  Ζκκεςθ δοκιμϊν και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ1176, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ 
ΕΝ71-3  από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ για τισ επιφάνειεσ πτϊςθσ. 

γ) Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ κατά ΕΝ 16630 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
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  Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ εταιρείασ του 
εξοπλιςμοφ ι άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ ςχετικά με τθν εμπορία και καταςκευι εξοπλιςμοφ 
παιδικισ χαράσ, αςτικοφ εξοπλιςμοφ και δαπζδων αςφαλείασ  

  Ριςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2004 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ του εξοπλιςμοφ ι άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ ςχετικά με τθν εμπορία και 
καταςκευι εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ και αςτικοφ εξοπλιςμοφ. 

 Για τα προςφερόμενα πλακίδια αςφαλείασ να κατατεκεί βεβαίωςθ ελζγχου PAH (PAH TEST – 
Polycyclic Aromatic Carboydrates) 

 Ριςτοποίθςθ τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ εταιρείασ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ και αςτικοφ 
εξοπλιςμοφ Αειφορικισ Δαςικισ Διαχείριςθσ κατά το πρότυπο PEFC: Chain of Custody Standard 
PEFC ST 2002:2010 και κατά το αντίςτοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ι ιςοδφναμό τουσ που να 
πιςτοποιεί ότι διαχειρίηεται καταλλιλωσ τθν ξυλεία που χρθςιμοποιεί κατά τθν διάρκεια τθσ 
παραγωγικισ τθσ διαδικαςίασ και ςτα πλαίςια τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ 

 Τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΝ 60598-1:2008, 
ΕΝ 60598-2-3:2003 και ΕΝ 62262:2002 και να φζρουν βεβαίωςθ ελζγχου και πιςτοποιθτικό 
ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα  πιςτοποίθςθσ. 

 Ο εξοπλιςμόσ street workout πρζπει να πλθρεί τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτο πρότυπο ΕΝ 
16630:2015 και να φζρει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το αντίςτοιχο πρότυπο από αναγνωριςμζνο 
φορζα πιςτοποίθςθσ 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ 18001:2008 - 
OHSAS 18001:2007, του προμθκευτι ι τθσ εταιρείασ, βάςει τθσ προςφοράσ που  κατακζτει ο κάκε 
ςυμμετζχων, που πρόκειται να αναλάβει τθν εγκατάςταςθ των υπό προμικεια ειδϊν, ςχετικά με τθν 
εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, αςτικοφ εξοπλιςμοφ και δαπζδων 
αςφαλείασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο κάκε ςυμμετζχων οφείλει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του τθν 
εταιρεία  που πρόκειται να αναλάβει τθν εγκατάςταςθ, ακόμθ και αν πρόκειται για τον ίδιο τον 
ςυμμετζχοντα. 

 Εγγφθςθ υλικϊν ωσ ακολοφκωσ: 

Εγγφθςθ εφ’ όρου ηωισ όλων των μθ κινοφμενων μερϊν από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τουλάχιςτον 10 ζτθ για τα τμιματα αλουμινίου και HPL. 

Τουλάχιςτον 8 ζτθ εγγφθςθ για τα εμποτιςμζνα ξφλινα εξαρτιματα που δεν ζρχονται ςε επαφι με το ζδαφοσ 
και όλα τα εξαρτιματα. 

6 ζτθ για όλα τα εμποτιςμζνα ξφλινα εξαρτιματα που ζρχονται ςε επαφι με το ζδαφοσ. 

4 ζτθ για τα μεταλλικά και πλαςτικά εξαρτιματα. 

3 ζτθ για τα δικτυϊματα και τα ςχοινιά. 

2 ζτθ για τα βαμμζνα εξαρτιματα και τα κόντρα πλακζ. 

 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε 
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει 
να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α 
που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
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ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

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

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

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

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

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

(χαμθλότερθ τιμι). 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ Διακιρυξθσ, για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

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

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

 *Ηλεκτρονικι Διαδικαςία+ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από 
εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο 
οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
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(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του 
ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, 
ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Ραράρτθμα Β), 

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

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

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Α τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει επί ποινι αποκλειςμοφ με τθν Τεχνικι Ρροςφορά του τα κάτωκι 
ζγγραφα: 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ Α του καταςκευαςτι ι ειςαγωγζα ι αντιπροςϊπου ότι κα δφναται να 
ςυντθρεί τα όργανα ετθςίωσ και να προμθκεφει τα επί μζρουσ ανταλλακτικά ζτςι ϊςτε τα 
όργανα να ςυνεχίηουν να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ  ΕΝ 1176, ςφμφωνα με τθν Υ.Α. 28492/11-
05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) και να διαςφαλίηεται θ 
αςφαλισ λειτουργία του παιδότοπου κακϋ όλθ τθν διάρκεια τθσ προςφερόμενθσ εγγφθςθσ, 
τουλάχιςτον για πζντε χρόνια. 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ Β ότι ςε περίπτωςθ που κθρυχκεί ανάδοχοσ, κα προςκομίςει: α) Τεφχοσ 
κακοριςμοφ των ποιοτικϊν ςτοιχείων των υλικϊν του νζου εξοπλιςμοφ που εγκακίςταται, 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2008 (πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ εξοπλιςμοφ, 
προκαταρκτικζσ πλθροφορίεσ καταςκευαςτι/προμθκευτι, πλθροφορίεσ εγκατάςταςθσ και 
ςυναρμολόγθςθσ, οδθγίεσ λειτουργίασ αν απαιτοφνται, πλθροφορίεσ για τον ζλεγχο και τθ 
ςυντιρθςθ, και ότι άλλο ςτοιχείο απαραίτθτο για τθν ςυμπλιρωςθ του φακζλου εκάςτθσ 
παιδικισ χαράσ,) β) Σχζδιο γενικισ διάταξθσ ςε κατάλλθλθ κλίμακα όπωσ κα διαμορφωκεί θ κάκε 
παιδικι χαρά μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ. (Ο Διμοσ κα του παραχωριςει αρχικό 
ςχζδιο τοπογραφικισ αποτφπωςθσ κάκε χϊρου),  

 Υπεφκυνθ Διλωςθ Γ ότι ςε περίπτωςθ που κθρυχκεί ανάδοχοσ, κα προςκομίςει α) Βεβαίωςθ ότι 
θ τοποκζτθςθ και κεμελίωςθ κάκε οργάνου ζγινε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τισ προδιαγραφζσ 
του καταςκευαςτι,  β) ςχζδια με διαςταςιολογθμζνα τα κεμζλια των οργάνων ωσ 
καταςκευάςτθκαν και γ) όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6 του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1. 

 Τεχνικά ζντυπα με απεικόνιςθ και περιγραφι των επί μζρουσ οργάνων που προτείνονται για 

τισ παιδικζσ χαρζσ. 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ Δ ςτθν οποία κα αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να 
ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που 
προτείνουν. 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο όπωσ ορίηεται 
κατωτζρω:  

Α. Σιμζσ 

[ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ] 
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Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ και τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

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

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

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

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται Ωσ 
απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από 
τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

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

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

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

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

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

δ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν Τρίτθ 5-6-2018 και ϊρα 09:00 π.μ. 

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

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

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μζλθ του οργάνου. 
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

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

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

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   
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Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

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

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

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

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

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

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και 
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

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

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ 
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Ροςοςτό 15%  ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο  
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Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν 
επόμενθ παράγραφο 3.4.  

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

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

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

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

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

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

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

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

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

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ 
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 
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Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 
άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά1. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

                                                           
1
 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

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

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

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

Εκτόσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ κα παρζχεται από τουσ διαγωνιηόμενουσ και θ γραπτι εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ των ειδϊν  θ οποία κατ’ ελάχιςτον κα είναι τρία χρόνια και κα αναφζρεται ςαφϊσ ςτθν 
προςφορά του. 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

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

 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου 
παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 
5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

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

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

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

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

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

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

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

γ) ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4 % επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

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

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

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

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
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Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ 
τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον 
προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο 
ποςό. 

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

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

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει με τθν πλιρθ εγκατάςταςθ των  οργάνων, ςτα ακριβι ςθμεία που κα 
υποδειχκοφν από τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου Δεςκάτθσ και τθν πιςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνο φορζα 
ελζγχου και πιςτοποίθςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 11 τθσ υπ’ αρικμ.28492/2009 απόφαςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 4 τθσ υπ’ αρικμ.28492/2009 απόφαςθσ, και όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν Απόφαςθ 27934 /2014. 
Θ παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν ενεργείται από τθν αρμόδια επιτροπι παρουςία του αναδόχου, 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ ι τθ μερικι αυτισ 
ι τθν αποκατάςταςθ των όποιων ανωμαλιϊν. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν (120 θμζρεσ)  μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι 
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει εγκατεςτθμζνο και πλιρωσ λειτουργικό μζροσ 
του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

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

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

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

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

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

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

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

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 
ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: Εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν παράδοςθ και τοποκζτθςι τουσ . 
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Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει 
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 
του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ 
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ 
άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

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

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

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

Θ ελάχιςτθ εγγυθμζνθ λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ ορίηεται ςε ΤΙΑ (3) ζτθ από τθν 
θμερομθνία παραλαβισ των ιδθ τοποκετθμζνων ειδϊν και κα αναφζρεται ςτθν προςφορά των 
διαγωνιηομζνων. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν 
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι 
κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

   Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

 

                                                                                                                                  Δθμιτριοσ Θ. Καραςτζργιοσ  
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Η ΜΔ Α.Μ 50/2016 ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
i
  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

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

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 
- Ονομαςία: Διμοσ Δεςκάτθσ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 82885 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΑΝΔΟΜΑΝΑΣ 2, ΔΕΣΚΑΤΘ, 512 00 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΚΑΑΣΤΕΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
- Τθλζφωνο:24623-51109 
- Θλ. ταχυδρομείο: dimosdes@otenet.gr  
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.dimos-deskatis.gr  

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):  

Ανακαταςκευι παιδικϊν χαρϊν Δ.Ε. Δεςκάτθσ , CPV: 37535200-9 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 18PROC003043740 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Ρρομικεια και Υπθρεςία  
- 
 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

mailto:dimosdes@otenet.gr
http://www.dimos-deskatis.gr/
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία:  

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 
αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 
υπάρχει  

 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
ii 
: 

Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

  
 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 
μεςαία επιχείρθςθ

iii
; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 
«κοινωνικι επιχείρθςθ»

iv
 ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία 
ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 
απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

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

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, 
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, 
ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε 
κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το 
μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο

v
: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:  

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

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

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

vi
; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

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

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

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ
vii

  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Πχι 

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

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

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

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

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που 
κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 

παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα 

με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε 

να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα 

με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
viii

 

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

1 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
ix
· 

2 δωροδοκία
x,xi

· 

3 απάτθ
xii

· 

4 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
xiii·

 

5
 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ

xiv
·
 

6 
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου

xvi
 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

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

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+

xvii
 

Εάν ναι, αναφζρετε
xviii

: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+

xix
 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αςηοκάθαπζη»)

xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
xxi

: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ

xxii
, ςτθν 

Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 
εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ 
ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;

xxiii
 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

 xxiv
 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου

xxv
; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ

xxvi
 : 

α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 
το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 
εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 
του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισ

xxvii 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα

xxviii
; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη ηςσόν 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων
xxix

, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή επιχείρθςθ 
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει 
με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ

xxx
; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια

xxxi
 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005

xxxii
: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 
του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV 
χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ

xxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 
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τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

 

Να αναφερκεί το ζγγραφο τθσ τράπεηασ κατά τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 2.2.5  τθσ διακιρυξθσ 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ 
των προϊόντων που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν 
χρειάηεται να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

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

2) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 
οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 
διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

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

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

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

 



 66 

Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει 
προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον 
διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά 
(ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να 
προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και 
ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν 
για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων 
με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 
μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για 
κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ φορζασ 
διακζτει τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 
θλεκτρονικά

xxxviii
, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι

xxxix
 

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

xl
 

 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω 
είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται

xli
, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν

xlii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτον Διμο Δεςκάτθσ..., προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΚΑΣΗ, με Κωδικό ΚΗΜΔΗ 
18PROC003043740    ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ 
από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το 
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ 
ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να 
βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ 
οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 
και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 
κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε 
αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
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τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, 
ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ 
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
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xxxviii

 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xxxix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xl
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xli
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται 
από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  

 
 


