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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΓΟΤΥΝΛΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΘΜΘΤΣΑΝΑ 

Ρόλθ ΔΘΜΘΤΣΑΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 22007 

Ωϊρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS2  

Τθλζφωνο 27953 60330 

Ψαξ 27950 31855 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο   

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL)  http://www.gortynia.gov.gr  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 5  είναι  Διμοσ (ΟΤΑ)  και ανικει Γενικι Κυβζρνθςθ, υποτομζασ ΟΤΑ και είναι μθ 
κεντρικι ανακζτουςα αρχι. 

   

Ξφρια δραςτθριότθτα Α.Α.6 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Γενικϊν Δθμοςίων Υπθρεςιϊν.  

 

Χτοιχεία Επικοινωνίασ 7  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.8 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr ι  http://www.gortynia.gov.gr  

 γ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) :    http://www.gortynia.gov.gr  

 

                                                           
1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

5
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΛΛ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Λ, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

7
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

8
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gortynia.gov.gr/
http://www.gortynia.gov.gr/
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ9 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΥΡ. ΕΣ.  ΡΟΓΑΜΜΑ «ΨΛΛΟΔΘΜΟΣ ΛΛ & 
ΛΔΛΟΥΣ ΡΟΟΥΣ», ΑΞ. ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ : «ΚΟΛΝΫΝΛΚΕΣ & ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ & ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 
ΤΫΝ ΔΘΜΫΝ», Ρρόςκλθςθ ΛΛΛ: «Υρομικεια – τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ παιδικών 
χαρών των διμων τθσ χώρασ»  (ΡΘΓΘ ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ : ΡΔΕ ΥΡ ΕΣΫΤΕΛΚΫΝ ΣΑΕ 055 
2017ΣΕ05500010)  

 Θ δαπάνθ για τθν παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τον Κωδ. ΣΑΕ 055 του ΥΡΕΣ (ΑΔΑ: Ϋ14Τ465ΩΚ7-ΔΟ9 για τθν 
ΕΝΤΑΞΘ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ του Διμου Γορτυνίασ) και χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ05500010 με τίτλο «Ζργα και επενδυτικζσ 
δραςτθριότθτεσ των διμων όλθσ τθσ χϊρασ (ειδικό πρόγραμμα ενίςχυςθσ των διμων)».  

Στον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Διμου Γορτυνίασ υπάρχει ςχετικι πίςτωςθ με  
Κ.Α.:64.7135.80002 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Θ παροφςα Μελζτθ  αφορά τθν προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ και, ςυγκεκριμζνα, οργάνων, 
δαπζδων αςφαλείασ  και φωτιςμοφ,   για τθν αναβάκμιςθ υφιςτάμενων παιδικϊν χαρϊν του Διμου 
Γορτυνιάσ, κατ' εφαρμογι τθσ υπ' αρικμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΨΕΚ 931/Β/2009) όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε με τθν 27934/11-7-14  και τθν 30681/07-8-14. Ρρόκειται για τθν αγορά των υπό 
προμικεια υλικϊν και τθν τοποκζτθςι τουσ ςτισ παιδικζσ χαρζσ του Διμου Γορτυνίασ όπωσ 
περιγράφονται ςτθ Μελζτθ.  

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 37535200-9 Εξοπλιςμόσ παιδικισ χαράσ  

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ςφνολο των ειδϊν τθσ Μελζτθσ.   

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα κακϊσ ο εξοπλιςμόσ των παιδικϊν χαρϊν νοείται ωσ 
αδιαίρετο ςφνολο και υπόκεινται ςε αυςτθρζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ , όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτα 
ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.   

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 251.999,99 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: € 203.225,80 €,  ΨΡΑ 24% : 48.774,19 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  210 θμζρεσ με δικαίωμα τθσ υπθρεςίασ για παράταςθ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Λ – Μελζτθ  44/2019 που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει 10  τιμισ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ. 

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 ιδίωσ11: 

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

                                                           
9
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

10
 Άρκρο 86 ν.4412/2016  

11
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 
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 του ν. 4314/2014 (Α' 265)12, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 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 άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,13 

 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)14 *ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ+ 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν15*ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ+ 

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»16, τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 
εταιρίεσ”,*ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ+ 

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

                                                           
12

 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
13

 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
14

 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του 
άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο 
διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379. 

15
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ 

άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ 
περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
379, 

16
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 

άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 
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 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..)»,  

 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. 

 Σφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ ζχουν εκδοκεί οι αποφάςεισ: 
- Θ  80/2020 απόφαςθ του  Δθμοτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία) εγκρίκθκε θ αποδοχι ζνταξθσ ςτο 
Ρρόγραμμα «Ψιλόδθμοσ ΛΛ», Ρρόςκλθςθ ΛΛΛ, τθσ πράξθσ «Ρρομικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν 
αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν του Διμου Γορτυνίασ 
«Ρρομικεια & τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ των παιδικϊν χαρϊν του Διμου Γορτυνίασ», 
- Θ με Α.Υ.: 60951/31.10.2018 απόφαςθ ΥΡΕΣ (ΑΔΑ: Ω14Ψ465ΧΚ7-ΔΣ9) περί ζνταξθσ χρθματοδότθςθσ 
του Διμου Γορτυνίασ από το Ρρόγραμμα «ΨΛΛΟΔΘΜΟΣ ΛΛ» 
-  Το  ΡΫΤΟΓΕΝΕΣ  ΑΛΤΘΜΑ  με αρικμ. Ρρωτ. 4500/22 – 06 – 2020 που ζλαβε ΑΔΑΜ : 20REQ006899642/ 

22 – 06 – 2020. 
- Θ με Αρ.Ρρωτ.: 4601/24 – 06 – 2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 6ΥΦΦΩ90-Θ59) ποςοφ 
251.999,99 €, με α/α 32/2020, ςε βάροσ του Κ.Α.: 64.7135.80002 με τίτλο «Υρομικεια & τοποκζτθςθ 
εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ παιδικών χαρών του Διμου Γορτυνίασ» (ΦΛΟΣΔΘΠΣΧ ΛΛ)  του 
προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου 2020.  Θ ανωτζρω Α.Α.Υ. καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ζλαβε 
ΑΔΑΜ: 20REQ006913286/22 – 06 – 2020 (εγκεκριμζνο αίτθμα). 
- Θ με αρικμό 95/2020 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ: Ϋ6Α8Ϋ90-ΣΒ0) με τθν οποία εγκρίκθκαν οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 44/2019 Μελζτθσ και καταρτίςκθκαν οι όροι Διακιρυξθσ Ανοιχτοφ 
Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ που αφορά τθν «ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ &  ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΓΛΑ ΨΘΡ 
ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘ ΨΩΡ ΥΑΛΔΛΞΩΡ ΧΑΦΩΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΓΣΦΨΩΡΛΑΧ », προχπολογιςμοφ 251.999,99€ για τθν 
επιλογι αναδόχου. 
- Θ με αρικμ.  95/2020 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ ςυγκρότθςθσ των ςυλλογικϊν οργάνων του 
διαγωνιςμοφ, που ορίηουν τα μζλθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ για τθν εν λόγω προμικεια 
(τεχνικοφ αντικειμζνου).  
 *υμπλθρϊνονται επίςθσ το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 

προκθρυςςόμενθσ ςφμβαςθσ και, ιδίωσ, θ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου περί ζγκριςθσ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και των όρων αυτοφ, θ απόφαςθ ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 
κακϊσ και θ παραπομπι ςε ενιαίεσ προδιαγραφζσ που τυχόν εκπονικθκαν από ΕΚΑΑ, θ απόφαςθ 
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ι πολυετοφσ ανάλθψθσ17, όπου ιςχφει, θ ζνταξθ ςε ενιαίο πρόγραμμα 
προμθκειϊν-υπθρεςιϊν, όπου ιςχφει,  θ προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ διαχειριςτικισ 
αρχισ ςε περίπτωςθ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ ςφμβαςθσ, οι αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ των ςυλλογικϊν 
οργάνων του διαγωνιςμοφ, θ τυχόν απόφαςθ ζγκριςθσ των αποτελεςμάτων προκαταρκτικισ 
διαβοφλευςθσ....+ 
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 Ρρβλ άρκρα 66, 67 του ν. 4270/2014 και τα ςτοιχεία που προβλζπονται από το π.δ. 80/2016 





 

Σελίδα  
8 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 31/08/2020 και ϊρα 14.00 μ.μ.18 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , …………………………  

*ςε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ ςυντετμθμζνων προκεςμιϊν, κα πρζπει να αναφζρεται ρθτά εδϊ, με 
παραπομπι ςτθ διάταξθ, και τεκμθρίωςθ τθσ επείγουςασ περίπτωςθσ  (ςτο ςϊμα τθσ διακιρυξθσ ι 
παραπομπι ςε ςτοιχεία του φακζλου πχ ςε απόφαςθ που ζχει προθγθκεί αναφορικά με τθν ζγκριςθ των 
όρων του διαγωνιςμοφ και αναφζρεται ςτο κεςμικό /κανονιςτικό πλαίςιο)+  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 19 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 20.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.21:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό :  *εφόςον είναι γνωςτόσ+ 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 22 23 24, ςφμφωνα 
με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΑ ΡΕΑ 

ΥΦΩΝΡΣΧ ΠΣΦΛΑΧ 

*ςυμπλθρϊνεται ο ελλθνικόσ τφποσ (αναφορά ςε ζντυπα, θμερομθνία αποςτολισ και δθμοςίευςθσ, εφόςον 
θ τελευταία είναι γνωςτι) αναλόγωσ εάν θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 4 του π.δ. 
118/2007 ι του άρκρου 5 του ΕΚΠΟΣΑ, τθρουμζνων και των διατάξεων του ν. 3548/2007+ . 

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 ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ  κα καταχωρθκεί  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) : :   http://www.gortynia.gov.gr     

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
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 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου 

19
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016. Ϋςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να 
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ 
εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ  

20
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν. 

21
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 

22
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 Λανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016   
23

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

24
 Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gortynia.gov.gr/
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Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

*ςυμπλθρϊνεται, κατά περίπτωςθ, με βάςθ το εφαρμοςτζο νομοκετικό – κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει 
τθν Α.Α. ωσ προσ τισ δαπάνεσ δθμοςιεφςεων+ 25 .  

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 Ω 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 τουσ26  

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

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

 

                                                           
25

 Ρρβλ άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016  

26
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΡΛΞΣΛ ΞΑΛ ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ27  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ προκιρυξθ  

3. Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Υαραρτιματα  τθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.   

2. Το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν 
παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά 

3. Οι τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινιςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα 
αρχι.  

4. Θ προςφορά του αναδόχου.  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικών Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr28. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 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 θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο29. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

 

                                                           
27

 Ϋσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

28
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 

29
 Ρρβλ τθν με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 14) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 περιπτϊςεισ30: 

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 Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)31. Ειδικά, για ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα καηαηίθενηαι ανηίγπαθο ηηρ επικςπωμένηρ 

μεηάθπαζήρ ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα, είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ 

νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 32.  

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 Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, για ηα αλλοδαπά ιδιωηικά 

έγγπαθα καηαηίθενηαι ανηίγπαθο ηηρ επικςπωμένηρ μεηάθπαζήρ ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα, είηε από 

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

σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 33. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται μόνο 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 γλϊςςα34. 

2.1.5 Δγγπήζεηο35 

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 Ωϊρου 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. 

                                                           
30

 Ρρβλ. άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
31

 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ 
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

32
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

33
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

34
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

35
 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  





 

Σελίδα  
12 

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.Ψ.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) και τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν. Οι εγγυιςεισ που δεν παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ, κα περιλαμβάνουν και τα 
ακόλουκα ςτοιχεία :  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 προςφορϊν36, 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 Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

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.37 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι38 για τθν υποβολι προςφοράσ39. *θ Α.Α. μπορεί 
να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον 
τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ+ 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.40   

                                                           
36

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
37

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

38
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

39
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

40
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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*Οι Α.Α. μποροφν να παραχωροφν κατ’ αποκλειςτικότθτα, υπό τουσ ειδικότερουσ όρουσ του άρκρου 20 του 
ν. 4412/2016 και του προεδρικοφ διατάγματοσ τθσ παραγράφου 4, το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςε:  

(α) Προςτατευμζνα Παραγωγικά Εργαςτιρια του άρκρου 17 του ν. 2646/1998 (Αϋ 236),  

(β) Κοινωνικοφσ υνεταιριςμοφσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ του άρκρου 12 του ν. 2716/1999 (Αϋ 96),  

(γ) Κοινωνικζσ υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ Ζνταξθσ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 
4019/2011 (Αϋ 216) και (δ) κάκε άλλο οικονομικό φορζα που ζχει ωσ κφριο ςκοπό, δυνάμει του 
καταςτατικοφ του, τθν επαγγελματικι και κοινωνικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
προςϊπων, εφόςον περιςςότεροι από 30% των εργαηομζνων του φορζα είναι εργαηόμενοι με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντεσ εργαηόμενοι.  

τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ γίνεται αντίςτοιχθ προςαρμογι τθσ διακιρυξθσ, ιδίωσ του εν λόγω άρκρου, των 
κριτθρίων επαγγελματικισ καταλλθλόλθτασ, τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ+ 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο41 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ42, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των (203.225,80€ Χ 2 %  = 4.064,52 € ευρώ43), τζςςερισ χιλιάδεσ εξιντα τζςςερα 
ευρώ και πενιντα δφο   λεπτά  (4.064,52 €) . 

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

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

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/201644. 

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 *ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ από τθν Α.Α. με παραπομπι ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ που κα ορίςει ςτθ διακιρυξθ+, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν 
παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ45  

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 αμετάκλθτθ46 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

                                                           
41

 Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 
42

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

43
 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΨΡΑ. (περ. α παρ. 1 

άρκρου 72 ν. 4412/2016).   
44

 Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
45

 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
46

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
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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 Λουλίου 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 Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

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

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

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

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  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

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

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

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου47. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

                                                                                                                                                                                                 
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Πζρουσ ΛΛΛ.Α 
του ΨΕΩΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτική απόφαςη”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλητη καταδικαςτική απόφαςη”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

47
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (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. 48 

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 τουσ49.  

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. 50 

 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ *όπωσ ενδεικτικά δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ από τθν Α.Α.+   
...................................................................................................................................................... 
*Επιςθμαίνεται ότι  θ εν λόγω πρόβλεψθ για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό των παρ. 
2.2.3.1 και 2.2.3.2. (παρ. 1 και 2 περ. α & β του άρκρου 73) αποτελεί δυνατότθτα τθσ Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 
του ν. 4412/2016). ε περίπτωςθ που δεν επικυμεί να προβλζψει τθ ςχετικι δυνατότθτα διαγράφει τθν   
παράγραφο αυτι+ 

β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. *Επιςθμαίνεται ότι  θ εν λόγω πρόβλεψθ 
για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό τθσ παρ. 2.2.3.2. (παρ. 2 περ. α & β του άρκρου 73) 
αποτελεί δυνατότθτα τθσ Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περίπτωςθ που δεν επικυμεί να 
προβλζψει τθ ςχετικι δυνατότθτα θ Α.Α. διαγράφεται θ παράγραφοσ  αυτι+ 

                                                           
48

 Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
49

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

50
 Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 
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2.2.3.4. Αποκλείεται51 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. 4412/201652,  

(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 λειτουργίασ53,  

(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 περιπτώςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 54 

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 

                                                           
51

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

52
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

53
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
54

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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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 *Σο εν λόγω εδάφιο προςτίκεται από τθν 
A.A. ςτθν περίπτωςθ που ζχει ςυμπεριλάβει ωσ λόγο αποκλειςμοφ τθν περ. β τθσ παρ. 4 και κατά 
διακριτικι τθσ ευχζρεια+ 

2.2.3.5. 55. 

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. 56 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 57. 

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. 

Ξριτιρια Επιλογισ58  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο59  

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 

                                                           
55

 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΨΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του 
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

56
 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 

57
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

58
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

59
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ60 *ιςχφει κατά περίπτωςθ για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικοφσ Φορείσ+.   

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα61  

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

α)  μζςο γενικό62  κφκλο εργαςιϊν63 για τθν τριετία 2017-2016-2015 κατ ελάχιςτον ίςο με το ποςό τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ άνευ Ψ.Ρ.Α. δθλαδι: αρικμόσ ετϊν (2017, 2016, 2015) μζςοσ γενικόσ κφκλοσ 
εργαςιϊν κατ’ ελάχιςτον ίςο με  203.225,80 €.  

Ϋσ αποδεικτικό μζςο υποβάλλουν Οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων ι 
ιςοδφναμα ζγγραφα τθσ τελευταίασ τριετίασ (2015-2016-2017), ανάλογα με τθ νομικι μορφι τθσ 
εταιρείασ. 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 ζγγραφο.87 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα64  

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

α. για τθν  τεκμθρίωςθ τθσ εμπειρίασ ςε ςυναφι αντικείμενο κατά τθν διάρκεια των τριϊν τελευταίων 
ετϊν απαιτείται να ζχουν εκτελζςει ςυμβάςεισ προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου, ςυνολικοφ φψουσ  
τριετίασ ανευ ΨΡΑ τουλάχιςτον ίςο με το ποςό προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ανευ ΨΡΑ .  
Να προςκομιςκεί κατάλογοσ, ςτον οποίο να αναφζρονται οι κυριότερεσ ςχετικζσ παραδόςεισ των τριϊν 
τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάκε παράδοςθ είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα.  Οι 
παραδόςεισ αποδεικνφονται, εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςια αρχι, με πιςτοποιθτικά/ πρωτόκολλο 

                                                           
60

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
61

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΛΛ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

62
 Ο ''γενικόσ'' κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα. 

63
 Ο ελάχιςτοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν που ςυμπλθρϊνεται ςτα ςυγκεκριμζνα πεδία από τθν A.A. δεν υπερβαίνει το 

διπλάςιο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ από δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςχετικά με τουσ 
ειδικοφσ κινδφνουσ που αφοροφν τθ φφςθ των αγακϊν (πρβλ. άρκρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016) 

64
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 

απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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παραλαβισ τα οποία ζχουν εκδοκεί από τθν αρμόδια αρχι και εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, 
με τα αντίςτοιχα παραςτατικά. 

β. Ο υπεφκυνοσ τθσ τοποκζτθςθσ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ τεχνικισ επάρκειασ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ  κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ να διακζτει τουλάχιςτον 3 άτομα εξειδικευμζνα ςτθν 
τοποκζτθςθ των οργάνων παιδικισ χαράσ. Τα άτομα αυτά κα ανικουν ςτθν εταιρεία του υπεφκυνου τθσ 
τοποκζτθςθσ και αυτό κα αποδεικνφεται από τθ ςχετικι κατάςταςθ εργαηομζνων θ οποία κα 
προςκομίηεται επί ποινι αποκλειςμοφ και κα  φζρουν βεβαίωςθ ονομαςτικά, από φορζα ότι ζχουν 
εκπαιδευτεί και εξεταςκεί ϊςτε να μποροφν να αναλάβουν τθν τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ οργάνων 
παιδικϊν χαρϊν με θμερομθνία ζκδοςθσ τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθν προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ.  Οι 
βεβαιϊςεισ κα υποβλθκοφν και κα ςυνοδεφουν τθν Τεχνικι Ρροςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ.     

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο65  

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

α. Να διακζτουν Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001, Ριςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ ISO 14001, Ριςτοποιθτικό OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 , εκδοκζν ςτο όνομα του 
διαγωνιηομζνου για  τθν προμικεια, ςχεδιαςμό, καταςκευι, ςυντιρθςθ και εγκατάςταςθ παιδικϊν 
χαρϊν.  

β.Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001, Ριςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001, 
εκδοκζν ςτο όνομα του καταςκευαςτι για τθν καταςκευι οργάνων παιδικϊν χαρϊν.  (α/α 1 ζωσ 18 τθσ 
Μελζτθσ ) 

γ. Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001, Ριςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001, 
εκδοκζν ςτο όνομα του καταςκευαςτι του ελαςτικοφ δαπζδου (α/α 21 τθσ Μελζτθσ). 

δ. Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001, Ριςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001, 
εκδοκζν ςτο όνομα του καταςκευαςτι για το Ψωτιςτικό (α/α 19 τθσ Μελζτθσ) 

ε. Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001, Ριςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001, 
Ριςτοποιθτικό OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008, ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ  και τεχνικι 
υποςτιριξθ παιδικϊν χαρϊν εκδοκζν ςτο όνομα του εγκαταςτάτθ που κα αναλάβει, βάςει ςχετικισ επί 
ποινι αποκλειςμοφ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ςυμμετζχοντοσ, τθν εγκατάςταςθ των προςφερόμενων 
εξοπλιςμϊν. Θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ κα πρζπει να προςκομίηεται ακόμθ και αν θ εγκατάςταςθ του 
υπό προμικεια εξοπλιςμοφ πραγματοποιθκεί από τον ίδιο τον ςυμμετζχοντα, επί ποινι αποκλειςμοφ.  

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 αυτοφσ66. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

 *Μόνο για μεικτζσ ςυμβάςεισ που ζχουν τμιμα παροχισ υπθρεςιϊν+ Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια 
επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα 
που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΩΛΛ 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 ικανότθτεσ67. 

                                                           
65

 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016) 

66
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 

οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   
67

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
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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 68. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 69. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

*Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων+.  

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 ΛΛΛ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ70 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:  ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

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.  

Ϋσ 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.71 

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

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα72 

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. 4412/201673. 

                                                           
68

 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   
69

 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
70

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΛΛΛ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

71
 Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ. 

72
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

73
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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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 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)74. 

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 2.2.3.475. 

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 ιςχφουν76. 

 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά77: 

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 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.278 και 2.2.3.479 περίπτωςθ βϋ. Υιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ . Ο προςωρινόσ  ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει 

                                                           
74

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
75

 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 

76
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

77
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Ωάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

 από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και 
ευκρινι  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ 
τθσ περίπτωςθσ  α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και 
επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

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.  

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. 

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.  Σε περίπτωςθ 
αδυναμίασ ζκδοςθσ τθσ απαιτοφμενθσ βεβαίωςθσ – πιςτοποιθτικοφ από τθν αρμόδια υπθρεςία, ο 
οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει ςχετικι Ζνορκθ Βεβαίωςθ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν80, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 

                                                                                                                                                                                                 
78

 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

79
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

80
 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

ε) 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 καταλλθλότθτασ 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.81 

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

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.5 υποβάλλουν Οικονομικζσ καταςτάςεισ ι 
αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων ι ιςοδφναμα ζγγραφα τθσ τελευταίασ τριετίασ (2015-2016-
2017), ανάλογα με τθ νομικι μορφι τθσ εταιρίασ. 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 
τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.6 : 

α. Να προςκομιςκεί κατάλογοσ , ςτον οποίο να αναφζρονται οι κυριότερεσ ςχετικζσ παραδόςεισ των τριϊν 
τελευταίων χρόνων, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα.  Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται, 
εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςια αρχι, με πιςτοποιθτικά/ πρωτόκολλο παραλαβισ τα οποία ζχουν εκδοκεί 
από τθν αρμόδια αρχι και εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με τα αντίςτοιχα παραςτατικά. 

β. Ρροςκομίηεται επί ποινι αποκλειςμοφ κατάςταςθ εργαηομζνων και Βεβαιϊςεισ από φορζα,  
ονομαςτικά για τουλάχιςτον τρία (3) άτομα που ανικουν ςτθν εταιρεία του υπεφκυνου τθσ εγκατάςταςθσ, 
ότι ζχουν εκπαιδευτεί και εξεταςκεί ϊςτε να μποροφν να αναλάβουν τθν τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ 

                                                           
81

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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οργάνων παιδικϊν χαρϊν με θμερομθνία ζκδοςθσ πριν τθν προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ.  Οι βεβαιϊςεισ 
κα υποβλθκοφν και κα ςυνοδεφουν τθν Τεχνικι Ρροςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ.     

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 τα αναφερόμενα 
ςτθν παράγραφο 2.2.7.82 

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 ΨΕΚ, 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 καταλόγουσ83 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

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.84 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο85  

Κριτιριο ανάκεςθσ86 τθσ Σφμβαςθσ87 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  βάςει 
τιμισ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ.  

                                                           
82

 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 

83
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  

84
 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 

μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
85

 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

86
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
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2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 88 *δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ που το κριτιριο τθσ 
πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφορά βαςίηεται μόνο ςτθν τιμι+ 

 

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί89  

*Η παράγραφοσ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον θ Α.Α. ζχει επιλζξει να διεξάγει θλεκτρονικό πλειςτθριαςμό 
αναλόγωσ προςαρμοςμζνο ςτο άρκρο 34 και Παράρτθμα VI του Προςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
Περιγράφονται οι επιλογζσ τθσ Α.Α. ωσ προσ τουσ ειδικότερουσ όρουσ, τισ επιμζρουσ φάςεισ και τον τρόπο 
περάτωςθσ του πλειςτθριαςμοφ, Πρβλ Οδθγίεσ ΓΓΕ++ 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν Διακιρυξθσ με τα Ραραρτιματα  
τθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά 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 αυτισ90. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

[Ηλεκτρονική 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, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)» 91. 

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 (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ 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.  
 

                                                                                                                                                                                                 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΫΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΛΨ)  

87
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
88

 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
89

 Ρρβλ άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
90

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
91

 Συςχζτιςθ με άρκρο  (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 
1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016) 
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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 9 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 τθσ92. 

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  επιςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα93, 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 θλεκτρονικά 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]  *Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί 
ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, θ Α.Α. δίνει ςχετικζσ οδθγίεσ ςτουσ 
οικονομικοφσ φορείσ να επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ 
τεχνικι και οικονομικι προςφορά) παραπζμποντασ ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και τα τυχόν 
υποδείγματα τεχνικισ -οικονομικισ προςφοράσ 94] 

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 εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, 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 Ωάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 

                                                           
92

 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
93

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
94

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2.2.1 τθσ  προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017 
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δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΨΕΚ, 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 διαδικαςίασ95. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

 [Συμπληρώνεται για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων :] 

2.4.3.1  Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν96: 

1) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Ψ.Ε.Ω.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/201697, 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 ΛΛΛ), 

2) 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. 

3) Ρομιμοποιθτικά Ζγγραφα: 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ προςϊπου. 

-Στθν περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, τα δθμοςιευμζνα επίςθμα 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Ψ.Ε.Κ. ι Γ.Ε.ΜΘ., κ.λ.π.), τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ ζδρασ 
ι λειτουργίασ τουσ, από τα οποία να προκφπτουν: 

Ο  Ρρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.Σ., κακϊσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.,  

Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Λ.Κ.Ε. ι Ε.Ρ.Ε. 

-Στθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν επιτθδευματία από τθν αντίςτοιχθ 
Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία. 

-Στθν περίπτωςθ άλλων μορφϊν εταιρειϊν, οποιαδιποτε νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία να 
προκφπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οποίοι ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ. 

Το Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπο τουσ, ιτοι 
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο θ ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από 
οποιαδιποτε δθμόςια αρχι.   

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 τθν παροφςα Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματά τθσ. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ 
τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων 
ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ.  

                                                           
95

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

96
 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 

97
 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΨΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν98. 

Υιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου του τόπου όπου αςκοφν το επάγγελμά τουσ, με το οποίο 
βεβαιϊνεται το ειδικό επάγγελμα αυτϊν, το οποίο πρζπει να είναι ςχετικό με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και θ άςκθςθ του κατά το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Εκτόσ των ανωτζρω, κατά περίπτωςθ, όπωσ αναφζρονται παρακάτω, οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να 
προςκομίςουν και τα κατωτζρω: 

1.Ριςτοποιθτικό, εκδοκζν ςτο όνομά του καταςκευαςτι από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, με το 
οποίο να αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςι με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΝ 1176 
ςχετικά με τθν αςφάλεια του εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν και παιδότοπων ι άλλο ιςοδφναμο (αφορά τα 
όργανα παιδικισ χαράσ ,άρκρα τθσ Μελζτθσ   1 ζωσ 18). 

Ριςτοποιθτικό, εκδοκζν ςτο όνομά του καταςκευαςτι του ελαςτικοφ δαπζδου (α/α 21 τθσ μελζτθσ)  από 
αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, με το οποίο να αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ 
αςφαλείασ του προτφπου ΕΝ 1176, ΕΝ 1177, ΕΝ 71-3 (ι ιςοδφναμου). 

 

2.Υιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείρθςθσ ISO ςφμφωνα με το Άρκρο 
2.2.7 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

3.Ο υπεφκυνοσ τθσ τοποκζτθςθσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ να διακζτει τουλάχιςτον 3 άτομα 
εξειδικευμζνα ςτθν τοποκζτθςθ των οργάνων παιδικισ χαράσ. Τα άτομα αυτά κα ανικουν ςτθν εταιρεία 
του υπεφκυνου τθσ τοποκζτθςθσ και αυτό κα αποδεικνφεται από τθ ςχετικι κατάςταςθ εργαηομζνων θ 
οποία κα προςκομίηεται επί ποινι αποκλειςμοφ και κα  φζρουν βεβαίωςθ ονομαςτικά, από φορζα ότι 
ζχουν εκπαιδευτεί και εξεταςκεί ϊςτε να μποροφν να αναλάβουν τθν τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ 
οργάνων παιδικϊν χαρϊν με θμερομθνία ζκδοςθσ πριν τθν προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ.  Οι βεβαιϊςεισ 
κα υποβλθκοφν και κα ςυνοδεφουν τθν Τεχνικι Ρροςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ.     

4. Βεβαίωςθ επίςκεψθσ του χϊρου των  παιδικϊν χαρϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ, προκειμζνου να 
λάβουν γνϊςθ των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν των (14) παιδικϊν χαρϊν του Διμου Γορτυνίασ , θ οποία 
εκδίδεται από τον Διμο και με θμερομθνία το αργότερο τζςςερισ θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία του διαγωνιςμοφ. 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ N. 1599/1986 (ΨΕΚ 75/Α/86), για τθ χϊρα καταγωγισ του τελικοφ προϊόντοσ των 
οργάνων παιδικϊν χαρϊν και ελαςτικοφ δαπζδου που προςφζρουν και περί τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ 
ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν κακϊσ και το τόπο εγκατάςταςθσ τθσ ωσ εξισ: 

Εφόςον οι ίδιοι καταςκευάηουν το τελικό προϊόν, τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα 
καταςκευάςουν το προςφερόμενο είδοσ, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ 

Πταν δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα δθλϊνουν τθν 
επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται διλωςθ τθσ επιχείρθςθσ ι του νόμιμου 
αντιπροςϊπου τθσ ςτθν Ελλάδα, για τθν επιχείρθςθ και τον τόπο που κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο 
προϊόν και ότι ζχει αποδεχκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ 
ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδει τθν διλωςθ. 

6.Κατάλογοσ, ςτον οποίο να αναφζρονται οι κυριότερεσ ςχετικζσ παραδόςεισ των τριϊν τελευταίων 
χρόνων, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα. Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται, εάν ο 
αποδζκτθσ είναι δθμόςια αρχι, με πιςτοποιθτικά / πρωτόκολλο παραλαβισ τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
τθν αρμόδια αρχι και εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με τα αντίςτοιχα παραςτατικά. 

7. Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα,  με τθν οποία να δθλϊνει πωσ αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
τοποκζτθςθσ των υλικϊν κα παραδϊςει ςτο Διμο τα βιβλία ςυντθριςεων και εγχειρίδιο περιοδικισ 
ςυντιρθςθσ (αφορά τα όργανα παιδικισ χαράσ). Διλωςθ για τθν εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ και 
τεχνικι βοικεια εκ μζρουσ του αναδόχου, για δφο (2) χρόνια. Θ οποιαδιποτε τεχνικι βοικεια και 
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επιδιόρκωςθ βλαβϊν, που δεν οφείλονται ςε κακι χριςθ ι βανδαλιςμό, κα καλφπτονται δωρεάν από τον 
ανάδοχο, για όλο το αναφερόμενο χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ. Διλωςθ για τθν διαςφάλιςθ κάλυψθσ 
ανταλλακτικϊν για πζντε (5) χρόνια. 

8.Εγγυιςεισ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ των οργάνων παιδικισ χαράσ ι του εξουςιοδοτθμζνου 
αντιπροςϊπου τθσ για τα προσ προμικεια είδθ, για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι βλάβθ παρουςιαςτεί ςτο 
προμθκευόμενο είδοσ. Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ εγγφθςθσ δε μπορεί να είναι μικρότεροσ των δφο (2) 
ετϊν. Στθν εγγφθςθ δεν κα περιλαμβάνονται βλάβεσ και φκορζσ που προζρχονται αποδεδειγμζνα από 
βανδαλιςμοφσ και δολιοφκορζσ. 

14.  Αντίγραφο του Δελτίου Αποςτολισ των Δειγμάτων προσ το Διμο  Γορτυνίασ με θμερομθνία 
τουλάχιςτον 3 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία του Διαγωνιςμοφ.  

13. Ρεριγραφι, εικόνα  για όλα τα προσ προμικεια είδθ.  

 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ που 
είναι θ τιμι, όπωσ ορίηεται κατωτζρω και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα VII. 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ *και τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ περίπτωςθ μικτισ ςφμβαςθσ που 
περιλαμβάνει και υπθρεςίεσ+ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 99 

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα  VII τθσ παροφςασ διακιρυξθσ100) ςε μορφι pdf.+ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ101. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.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. 
Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΫ 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 αρχι102 ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ103   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 180 
θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
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 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  
ανκρωποϊρεσ κ.α. 

100
 Εφόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ. 

101
 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 

102
 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 

103
 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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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 πξνζθνξώλ104 

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. (Ωρόνοσ 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. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,105  

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

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

δ) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά. 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ106 

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  4θ  εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 
και ϊρα 10:00 

 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, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  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 οργάνου107. 

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 
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 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16) 
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 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να       ζχουν              

εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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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 αρχι108 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. *Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι 
εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινομζνου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
ε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν 
αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω 
ενιαία απόφαςθ+ 

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 προςφορζσ109.  
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ+ 

Χτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρώνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων110 («Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ», «Ψεχνικι Υροςφορά» και 
«Σικονομικι Υροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΧΘΔΘΧ. 

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

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ111 - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

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 ζξι (6) 
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: 

                                                           
108

 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ 
109

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
110

 ιτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ άνω των 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Ρρβλ. 
εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 

111
 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
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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 του112.  

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

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

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

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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

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)  

γ) 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 .113 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ114 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 

                                                           
112

 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
113

 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
114

 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
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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 αρχισ115 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 παράλειψθσ116. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά117 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 πιςτοποιθτικϊν118 

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 

                                                           
115

 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 
116

 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
117

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  

118
 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
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απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ119. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ120. 

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 διαφορετικά121. 

 

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.  

                                                           
119

 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 
120

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

121
 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

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 ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 122 

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 ΨΡΑ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ *ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι 
διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά : αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που 
αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά ] 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.  

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 

                                                           
122

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .123 
 

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.124. 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 με τθν ίδια τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα.  

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. 4412/125 126 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο127  

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: 

                                                           
123

 Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016 
124

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
125

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

126
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

127
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221




 

Σελίδα  
38 

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:  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ιτοι μετά τθν ςφνταξθ και 
ζγκριςθ των πρακτικών παραλαβισ κάκε παράδοςθσ, (τμθματικζσ παραδόςεισ). 

Τμθματικά με χρθματικά εντάλματα πλθρωμισ γα τα είδθ που περιλαμβάνονται κάκε φορά ενϊ το πλιρεσ 
ποςό τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι όλων των ειδϊν.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,  

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

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

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, 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. 4412/2016128 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)129 . 

δ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνονται και όλεσ οι υπόλοιπεσ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία 
παρακρατιςεισ , όπωσ κάκε φορά ορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα έθπησηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ130  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 και τθν παροφςασ και τα  Ραραρτιματα αυτισ. 

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, 
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 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

129
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

130
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

 

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 πρόςτιμο131 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

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

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

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 ζπκβάζεσλ132   

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. (Ωρόνοσ 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 προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016133  οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016 
132

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
133

 Ρρβλ. άρκρο 205 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε χρόνο όχι μεγαλφτερο των 210 θμερϊν, 
ςφμφωνα με τα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.   

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

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

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

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.4412/16134  ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται 
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται μακροςκοπικά.  

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.  

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. 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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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 
ςφμφωνα με τα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. 

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.135 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Δεν αφορά τθν παροφςα Σφμβαςθ.  

*υμπλθρϊνονται από τθν Α.Α. με βάςθ το αντικείμενο τθσ προμικειασ και τισ απαιτιςεισ του 
Παραρτιματοσ ...τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016+ 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. 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. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Δείγματα που οφείλουν (επί ποινι αποκλειςμοφ) να κατακζςουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό – το 
αργότερο μζχρι 3 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ.  
Ρροςφορζσ για είδθ των οποίων δεν κα κατατεκοφν τα παρακάτω δείγματα δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 
Θ απόδειξθ κατάκεςθσ/αποςτολισ του δείγματοσ (δελτίο αποςτολισ), πρζπει να υποβλθκεί θλεκτρονικά 
ςε μορφι αρχείου .pdf ςτον (υπό)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» ςτο 
ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ. 
Τα δείγματα κα παραδοκοφν ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου (δ/νςθ: Διμοσ Γορτυνίασ, Δθμθτςάνα, ΤΚ 22007) 
και αξιολογοφνται κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ με μακροςκοπικό ζλεγχο και 
πρακτικι δοκιμαςία. Κα παραδοκεί ζνα τεμάχιο από κάκε δείγμα. 
 
Απαιτοφμενα δείγματα: 
α/α δείγατοσ 1: Τμιμα αντιολιςκθτικοφ HPL πάχουσ 12,5mm (άρκρο 13 τθσ μελζτθσ)  

α/α δείγματοσ 2: Τμιμα χρωματιςτοφ πάνελ HPL πάχουσ 13mm (άρκρο 13,14,18 τθσ μελζτθσ)   

α/α δείγματοσ 3: Τμιμα ορκοςτάτθ ραβδωτοφ λακαριςμζνου γαλβανιςμζνου χάλυβα διατομισ 

Ø125mm(άρκρο 13 τθσ μελζτθσ)   

α/α δείγματοσ 4: Τμιμα ςκελετοφ ανοξείδωτου ςωλινα Ø40mm πάχουσ 2mm (άρκρο 13 τθσ μελζτθσ) 

α/α δείγματοσ 5: Δείγμα ςυνδζςμου πολυαμιδίου ανοξείδωτων τμθμάτων ςκελετοφ (άρκρο 13 τθσ 

μελζτθσ) 

α/α δείγματοσ 6: Δείγμα πολυαμιδικοφ εξαρτιματοσ ςυναρμογισ ελατθρίων (φωλιά) (άρκρο 14, 18 τθσ 

μελζτθσ) 

Θ επιςτροφι των δειγμάτων γίνεται ωσ εξισ: 
α) Στουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτουσ οποίουσ δεν κατακυρϊκθκε ι δεν ανατζκθκε θ προμικεια, αν δεν 
καταςτράφθκαν, μερικϊσ ι ολικϊσ, κατά τθ διαδικαςία των ελζγχων, μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από 
τθν θμερομθνία τθσ ανακοίνωςθσ τθσ ςχετικισ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, με μζριμνα και ευκφνθ τοφτων 
και μετά από ςχετικό αίτθμά τουσ. 
β) Στουσ προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ ζγινε θ κατακφρωςθ ι ανάκεςθ, αν δεν καταςτράφθκαν, μερικϊσ ι 
ολικϊσ, κατά τθν διαδικαςία των ελζγχων, μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν επιςτροφι τουσ από τθν 
επιτροπι παραλαβισ και εφόςον ζχει ςυντελεςκεί θ οριςτικι παραλαβι, με μζριμνα και ευκφνθ τοφτων 
και μετά από ςχετικό αίτθμά τουσ. 
Θ αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, βαρφνει τουσ προμθκευτζσ και δεν 
καταβάλλεται. 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο136  

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο137  

Δεν αφορά τθν παροφςα φμβαςθ. Δεν κακορίηεται αναπροςαρμογι τιμισ.  

 

 

 

 

                                                           
136

 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
137

 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 
 

2. ΨΕΧΡΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ - ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ  
 

ΓΕΡΛΞΑ 

Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτουσ όρουσ των προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ, 
να είναι καινοφριασ καταςκευισ, αχρθςιμοποίθτοσ, από υλικά άριςτθσ ποιότθτασ και να ανταποκρίνεται 
ςτθν χριςθ και λειτουργία για τθν οποία προορίηεται. 

Ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ 
ςειράσ προτφπων ΕΛΟΣ ΕΝ 1176, όπωσ ορίηεται και από το άρκρο 5, παρ.2 τθσ Τ.Α. 28492-28492/11-05-
2009 (ΦΕΚ Β'931/18-5-2009) και όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν Τ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 
2029/25-07-2014) και προβλζπεται ςτθν παρ. 6.1.2 §θ) του πρότυπου ΕΛΟΣ ΕΝ 1176. τθν περίπτωςθ 
εξοπλιςμοφ ο οποίοσ ζχει καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ άλλων προτφπων θ 
προδιαγραφϊν, ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτθν παρ.2 του άρκρου 5 τθσ ΤΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 
931Β’/18-05-2009), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τισ ανωτζρω Τ.Α και ιςχφει. 

Στισ τιμζσ των προςφορών θα περιλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάςταςη του εξοπλιςμοφ, πλήρουσ 
και ετοίμου προσ χρήςη. 

Αποκλίςεισ:  

Τα είδθ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα μελζτθ χρειάηεται να είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ,  τισ θλικιακζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ απευκφνονται, ςτα υλικά 
καταςκευισ επί ποινι αποκλειςμοφ. Οι διαςτάςεισ του εξοπλιςμοφ που δίνονται ςτισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ  είναι ενδεικτικζσ και επιτρζπεται απόκλιςθ τθσ τάξθσ του +- 5% επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Δεν επιτρζπεται απόκλιςθ ςτο Μζγιςτο Φψοσ Ρτϊςθσ. 
 

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΕΦΛΓΦΑΦΕΧ 

1) ΞΣΩΡΛΑ ΩΟΛΡΘ 4ΚΕΧΛΑ (2ΥΑΛΔΩΡ & 2ΡΘΥΛΩΡ) 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 6,70μ., πλάτοσ 1,60μ., φψοσ 2,25μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 7,20μ. χ 6,70μ., μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1,15μ., θλικιακι ομάδα από 1,5 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) μεταλλικι οριηόντια δοκό, 

 Ζξι (6) ξφλινα υποςτυλϊματα, 

 Δφο (2) κακίςματα παίδων με αλυςίδεσ και δφο (2) κακίςματα νθπίων με αλυςίδεσ 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδότοπων 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ  

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  
 

2) ΞΣΩΡΛΑ ΩΟΛΡΘ 3ΚΕΧΛΑ (2ΥΑΛΔΩΡ & 1ΡΘΥΛΩΡ) 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 5,20μ., πλάτοσ 1,60μ., φψοσ 2,25μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 7,20μ.χ 5,20μ.. , μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1,15μ., θλικιακι ομάδα από 1,5 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) μεταλλικι οριηόντια δοκό, 

 Ζξι (6) ξφλινα υποςτυλϊματα, 

 Δφο (2) κάκιςμα παίδων  και (1) ζνα νθπίων με αλυςίδεσ 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδότοπων 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ  

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  
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3) ΞΣΩΡΛΑ ΩΟΛΡΘ 2ΚΕΧΛΑ (1ΥΑΛΔΩΡ &1ΡΘΥΛΩΡ) 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 3,70μ., πλάτοσ 1,60μ., φψοσ 2,25μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 7,20μ.χ 3,70μ., μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1,15μ., θλικιακι ομάδα από 1,5 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) μεταλλικι οριηόντια δοκό, 

 Τζςςερα (4) ξφλινα υποςτυλϊματα, 

 Ζνα (1) κάκιςμα παίδων  και ζνα (1) νθπίων με αλυςίδεσ 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδότοπων 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ  

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  
 

4) ΞΣΩΡΛΑ ΩΟΛΡΘ «ΦΩΟΛΑ» 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 3,70μ., πλάτοσ 1,60μ., φψοσ 2,25μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 7,20μ. χ 6,70μ. , μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1,15μ., θλικιακι ομάδα από 1,5 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 τζςςερα (4) ξφλινα υποςτυλϊματα  

 μία (1) μεταλλικι ςιδθροδοκόσ Ψ76 με μεταλλικζσ γωνίεσ ςτιριξθσ 

 κάκιςμα φωλιά με ηεφγοσ αλυςίδων και κουηινζτα 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδότοπων 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ  

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  
 

5) ΧΩΡΚΕΨΣ ΩΟΛΡΣ ΠΕ 2 ΨΧΣΩΟΘΚΦΕΧ, 3 ΥΩΦΓΣΩΧ ΞΑΛ ΥΑΡΕΟ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ ΓΛΑ ΑΠΕΑ 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 5,60μ., πλάτοσ 3,85μ., φψοσ 3,25μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 9,60μ. χ 6,50μ. (39,00τ.μ.), μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1,30μ., θλικιακι ομάδα από 1,5 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από  

 Μία (1) τετράγωνθ πλατφόρμα με τετράριχτθ ςκεπι, 

 Δφο (2) τετράγωνεσ πλαφόρμεσ χωρίσ ςκεπι, 

 Δφο (2) τςουλικρεσ ,μία για 1,30m και μία για 1,00 φψοσ πτϊςθσ, 

 Καμπφλο μπαλκόνι  

 Μία ςκάλα ανάβαςθσ, 

 Ζνα πάνελ δραςτθριοτιτων και ΑΜΕΑ 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδότοπων 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ  

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  
 

6) ΧΩΡΚΕΨΣ ΩΟΛΡΣ ΠΕ ΥΩΦΓΣ, ΨΧΣΩΟΘΚΦΑ, ΦΑΠΥΑ ΞΑΛ ΨΣΛΧΣ ΑΡΑΦΦΛΧΘΧΘΧ 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 3,15μ., πλάτοσ 2,86μ., φψοσ 3,20μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 6,50μ. χ 5,86μ., μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1,30μ., θλικιακι ομάδα από 1,5 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από : 

Μία (1) ξφλινθ πλατφόρμα με ςκεπι, 

Μία (1) καμπφλθ ράμπα ανάβαςθσ, 

Μία (1) πλαςτικι τςουλικρα, 

Ζνα (1) τοίχο αναρρίχθςθσ 
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Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων, 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ, 

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  
 

7) ΧΩΡΚΕΨΣ ΩΟΛΡΣ ΠΕ ΥΩΦΓΣ ΨΧΣΩΟΘΚΦΑ, ΑΡΑΦΦΛΧΘΧΘ ΞΑΛ ΣΦΛΗΣΡΨΛΑ ΞΟΛΠΑΞΑ 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 4,00μ., πλάτοσ 3,90μ., φψοσ 3,25μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 41,00 τ.μ., μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 2,10μ., θλικιακι ομάδα από 3 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) τετράγωνθ πλατφόρμα με δίρριχτθ ςκεπι, 

 Μία (1) πλαςτικι τςουλικρα, 

 Μία (1) ςκάλα αναρρίχθςθσ 

 Μία (1) οριηόντια κλίμακα 

 Ζνα (1) πλζγμα αναρρίχθςθσ με ςχοινιά 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων, 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ, 

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  
 

8) ΧΩΡΚΕΨΣ ΩΟΛΡΣ ΠΕ ΔΩΣ ΥΩΦΓΣΩΧ, ΔΩΣ ΨΧΣΩΟΘΚΦΕΧ, ΓΕΦΩΦΑ ΞΑΛ ΑΡΑΦΦΛΧΘΧΕΛΧ 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 6,45μ., πλάτοσ 5,00μ., φψοσ 3,25μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 10,20μ. χ 7,95μ., μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1,30μ., θλικιακι ομάδα από 1,5 ετϊν. 

Το ςφνκετο αποτελείται από : 

 Μία (1) τετράγωνθ πλατφόρμα με δίριχτθ ςκεπι, 

 Μία (1) τετράγωνθ πλατφόρμα χωρίσ ςκεπι, 

 Μία (1) προςαρμοηόμενθ τετράγωνθ πλατφόρμα, 

 Μία (1) κεκλιμζνθ γζφυρα. 

 Δφο (2) ανοξείδωτεσ τςουλικρεσ για 1m & 1,3m φψοσ πτϊςθσ  

 Μία (1) καμπφλθ ράμπα ανόδου, 

 Μία (1) ςκάλα ανάβαςθσ, 

 Μία (1) προςαρμοηόμενθ κεκλιμζνθ αναρρίχθςθ. 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων, 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ, 

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  
 

9) ΧΩΡΚΕΨΣ ΩΟΛΡΣ ΠΕ ΥΩΦΓΣ ΞΑΛ ΨΧΣΩΟΘΚΦΑ 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 4,00μ., πλάτοσ 1,00μ., φψοσ 3,20μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 7,50μ. χ 4,00μ.., μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1,30μ., θλικιακι ομάδα από 1,5 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) ξφλινθ πλατφόρμα με ςκεπι, 

 Μία (1) ςκάλα ανάβαςθσ, 

 Μία (1) πλαςτικι τςουλικρα. 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων, 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ, 

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  
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10) ΧΩΡΚΕΨΣ ΩΟΛΡΣ ΠΕ ΔΩΣ ΨΧΣΩΟΘΚΦΕΧ, ΓΕΦΩΦΑ ΞΑΛ ΨΣΛΧΣ ΑΡΑΦΦΛΧΘΧΘΧ 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 4,50μ., πλάτοσ 4,00μ., φψοσ 3,25μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 7,25μ. Ω 7,50μ. , μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1,30μ., θλικιακι ομάδα από 3 ετϊν. 

 Το ςφνκετο αποτελείται από : 

 Μία (1) τετράγωνθ πλατφόρμα με δίρριχτθ ςκεπι, 

 Μία (1) τετράγωνθ πλατφόρμα χωρίσ ςκεπι 

 Μία (1) κεκλιμζνθ γζφυρα 

 Ζνασ (1) τοίχοσ αναρρίχθςθ  

 Δφο (2) μεταλλικζσ τςουλικρεσ  

 Μία (1) ξφλινθ ςκάλα ανάβαςθσ 

Ρεριγραφι: 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων, 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ, 

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  
 

11) ΧΩΡΚΕΨΣ ΣΦΓΑΡΣ ΡΘΥΛΩΡ  

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 3,40μ., πλάτοσ 3,0μ., φψοσ 2,15μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 6,50μ. Ω 6,10μ. , μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 0,60μ., θλικιακι ομάδα από 1,5 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από : 

Μία (1) ορκογϊνια θμικυκλικι πλατφόρμα με μονόριχτθ ςκεπι και καμπφλα ςκαλοπάτια, 

Μία (1) ορκογϊνια θμικυκλικι πλατφόρμα, 

Δφο (2) θμικυκλικά μπαλκόνια, 

Μία (1) ανοξείδωτθ τςουλικρα, 

Ζνα (1) πλαςτικό τοφνελ, 

Ζνα (1) καρεκλάκι 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων, 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ, 

o Σφςτθμα ISO 14001:2015 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  
 

12) ΧΥΛΨΑΞΛ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 2,10μ., πλάτοσ 1,65μ., φψοσ 1,85μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 5,10μ. χ 4,65μ., μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 0,20μ., θλικιακι ομάδα από 1,5 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) ορκογωνικι πλατφόρμα με δίριχτθ ςκεπι, 

 Μία (1) προςαρμοηόμενθ ορκογωνικι πλατφόρμα, 

 Δφο (2) τραπεηάκια, 

 Δφο (2) πάνελ δραςτθριοτιτων, 

 Ζνα (1) καμπφλο μπαλκόνι  

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων, 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ, 

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  
 

13) ΧΩΡΚΕΨΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΣΦΓΑΡΣ ΥΑΛΔΩΡ  
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Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 5,66μ., πλάτοσ 3,13μ., φψοσ 3,02μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 6,15μ. χ 9,16μ., μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1,17μ., θλικιακι ομάδα από 2 ετϊν. 

Το ςφνκετο κα αποτελείται από : 

 2 πατάρια 

 1 τςουλικρα 

 1 ράμπα αναρρίχθςθσ 

 1 ςκάλα ανάβαςθσ 

 1 ράμπα ειςόδου 

 4 κεματικά ςκζπαςτρα ‘φφλλα δζντρου’  

 4 χρωματιςτά προςτατευτικά κεματικά πάνελ ‘φράκτθσ’ 

Θ καταςκευι οκταγωνικοφ ςχιματοσ κα ςτθρίηεται ςε  μία (1) κολϊνα ραβδωτοφ λακαριςμζνου 
γαλβανιςμζνου χάλυβα διατομισ Ø125mm ενϊ ο λοιπόσ ςκελετόσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από 
ανοξείδωτο ςωλινα Ø40mm πάχουσ 2mm. Στθν κορυφι τθσ κολϊνασ κα υπάρχει πλαςτικό προςτατευτικό 
πολυαμιδίου.           
 

14) ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΨΦΑΠΥΑΟΑ ΕΟΑΨΘΦΛΣΩ 4ΚΕΧΕΩΡ 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 2,30μ., πλάτοσ 0,29μ., φψοσ 0,72μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 2,29μ. χ 4,73μ., μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 0,75μ., θλικιακι ομάδα από 2 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από: 

 2 βάςεισ πάκτωςθσ 

 2 ελατιρια ταλάντωςθσ 

 1 δοκό ταλάντωςθσ 

 4 κακιςτικά 

 2 χειρολαβζσ  
 

15) ΨΦΑΠΥΑΟΑ ΕΟΑΨΘΦΛΣΩ ΥΑΥΑΞΛ 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 1,50μ., πλάτοσ 0,30μ., φψοσ 0,90μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 3,60m x 2,40m, μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 0,60μ., θλικιακι ομάδα από 3,0 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από : 

Μία (1) δοκό ταλάντωςθσ με κακίςματα, 

Δφο (2) μορφζσ με χειρολαβζσ, 

Ζνα (1) ελατιριο με βάςθ ςτιριξθσ. 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα: 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ Εξοπλιςμοφσ Ραιδοτόπων, 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ Διαχείριςθ Ροιότθτασ, 

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν Ρεριβαλλοντικι Διαχείριςθ. 
 

16) ΨΦΑΠΥΑΟΑ ΩΟΛΡΘ ΠΕ ΑΡΣΕΛΔΩΨΣ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣ 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 2,50μ., πλάτοσ 0,50μ., φψοσ 0,80μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 11,25 τ.μ., μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1,00μ., θλικιακι ομάδα από 1,5 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) ξφλινθ δοκό 

 Δφο (2)  κακίςματα από αντιολιςκθτικό υλικό 

 Δφο (2) ανοξείδωτα χεροφλια 

 Ζνα (1) ανοξείδωτο μθχανιςμό ταλάντωςθσ 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων, 
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o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ, 

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  
 

17) ΕΟΑΨΘΦΛΣ ΗΩΑΞΛ 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 0,95μ., πλάτοσ 0,25μ., φψοσ 0,90μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 3,00 x 2,30μ., μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 0,60μ., θλικιακι ομάδα από 1,5 ετϊν. 

Το όργανο αποτελείται από: 

 Ζνα (1) ηωάκι με χειρολαβζσ και κάκιςμα  

 Ζνα (1)  ελατιριο ςτιριξθσ  

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ Εξοπλιςμοφσ Ραιδοτόπων, 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ Διαχείριςθ Ροιότθτασ, 

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν Ρεριβαλλοντικι Διαχείριςθ. 
 

18) ΕΟΑΨΘΦΛΣ «ΧΞΩΟΑΞΛ» 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου: μικοσ 0,84μ., πλάτοσ 0,30μ., φψοσ 0,77μ., απαιτοφμενοσ χϊροσ 
αςφαλείασ 3,20μ. χ 2,30μ., μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 0,52μ., θλικιακι ομάδα από 2 ετϊν. 

Θ καταςκευι κα αποτελείται από: 

 1 βάςθ πάκτωςθσ 

 1 ελατιριο ταλάντωςθσ 

 1 κακιςτικό 

 1 διακοςμθτικό χρωματιςτό πάνελ ςε μορφι ‘ςκυλάκι’ 

 2 χειρολαβζσ  

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΛΓΜΑΤΑ  (επί ποινι αποκλειςμοφ) 

-Δείγμα πολυαμιδικοφ εξαρτιματοσ ςυναρμογισ ελατθρίων (φωλιά) 

-Τμιμα χρωματιςτοφ πάνελ HPL πάχουσ 13mm 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ υιοκετοφνται τα : 

o Ρρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων, 

o Σφςτθμα ISO 9001 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ, 

o Σφςτθμα ISO 14001 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.  

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΛΚΑ ΣΤΟΛΩΕΛΑ (επί ποινι αποκλειςμοφ) 

 Ρροςπζκτουσ 

 Πψθ & κάτοψθ εξοπλιςμοφ και χϊρου αςφαλείασ 
 

19) ΦΩΨΛΧΨΛΞΣ 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ το οποίο κα αποτελείται από : 

Κωνικό Σιδθροϊςτό Ψωτιςμοφ Οδϊν φψουσ 4000mm, πάχουσ 3mm, διαμζτρου βάςθσ Ψ120, κορυφισ 
Ψ65, κυρίδα 300x60mm για τοποκζτθςθ ακροκιβωτίου, με κλειδαριά αςφαλείασ, με ανοξείδωτθ βίδα και 
τριγωνικι υποδοχι, πλάκα ζδραςθσ 310x310x10mm με οπζσ ςε διάταξθ 235x235 και 4 τρίγωνα ενίςχυςθσ. 

Θ καταςκευι κα είναι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40, το υλικό κα είναι Ωάλυβασ Κερμισ Ζλαςθσ 
ποιότθτασ S235JR/EN 10025. Ρροςταςία: Γαλβάνιςμα εν κερμϊ βάςει Διεκνϊν Ρροτφπων EN ISO 1461 
Ριςτοποίθςθ CE. 

Βάςθ Αγκφρωςθσ: Μ16x500mm ςε διάταξθ 235x235, κα περιλαμβάνονται 8 παξιμάδια και 8 ροδζλεσ, 
Ρροςταςία: Γαλβάνιςμα εν κερμϊ βάςει Διεκνϊν Ρροτφπων EN ISO 1461. 

Βραχίονασ Ευκφγραμμοσ: μονόσ 1000mm, διαμζτρου Ψ60, πάχουσ 3mm , διάμετρο χοάνθσ Ψ76 με 
απόλθξθ Ψ60, θ καταςκευι κα είναι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40, το υλικό: ποιότθτασ S235JR/EN 
10025, Ρροςταςία: γαλβάνιςμα εν κερμϊ βάςει Διεκνϊν Ρροτφπων EN ISO 1461. 
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Ακροκιβϊτιο με μονό αςφαλειοαποηεφκτθ το οποίο κα φζρει τριπλι τετραπολικι κλζμμα και κα είναι 
ικανό να δζχεται καλϊδιο διατομισ ζωσ 16mm. 

Ψωτιςτικό ςϊμα οδικοφ φωτιςμοφ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο. Κα φζρει ανταυγαςτιρα από 
υψθλισ κακαριότθτασ (99,80%) και απόδοςθσ ανοδειωμζνο αλουμίνιο και κϊδωνα από επίπεδο ι 
ελαφρϊσ κουρμπαριςτό πυρίμαχο γυαλί 5mm. Κα ανοίγει μζςω άρκρωςθσ προσ τα επάνω και κα 
αςφαλίηει ςτο μπροςτινό μζροσ μζςω ενόσ ανοξείδωτου ταχυςυνδζςμου. Τα  όργανα ζναυςθσ 
τοποκετοφνται ςε ειδικι μονωτικι βάςθ. Βακμόσ προςταςίασ: IP 65, Λαμπτιρασ και όργανα ζναυςθσ: 
250Watt, Κεραμικό ντουί: Ε40, Ρροςαρμογι: ςε βραχίονα διαμζτρου Ψ60, Κλάςθ μόνωςθσ: ΛΛ, 
Ρροδιαγραφζσ: EU: ΕΝ 60598-2-3, Ριςτοποίθςθ CE. 

Λαμπτιρασ Νατρίου 250W (EN40). 
 

20) ΒΣΨΧΑΟΣ Ι ΑΠΠΣΧ 

Θ άμμοσ ι βότςαλο κα χρθςιμοποιθκεί ωσ επιφάνεια απορρόφθςθσ κραδαςμϊν και προςταςίασ από 
πτϊςθ. Δεν κα πρζπει να περιζχει ςωματίδια λάςπθσ ι αργίλου ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176 . 

Θ διατομι τθσ άμμου ι βότςαλου κα είναι 0,20mm ζωσ 8,00mm (ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176) . 

Το μζγεκοσ κόκκου  κα μπορεί να ταυτοποιθκεί με δοκιμι κοςκινίςματοσ κατά ΕΝ933-1 (Δοκιμζσ 
προςδιοριςμοφ των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν αδρανϊν – Ρροςδιοριςμόσ τθσ κοκκομετρίασ – 
Κοκκομετρικι ανάλυςθ με κοςκίνιςθ) ι άλλθ ιςοδφναμθ μζκοδοσ. Ο ςυντελεςτισ ομοιομορφίασ που κα 
προκφπτει κα πρζπει να είναι <3. 

Το υλικό κα επιτρζπει τθ φυςικι απορροι των υδάτων κακϊσ δε ςφραγίηεται το ζδαφοσ από μθ 
υδατοπερατά υλικά. Δεν κα χάνει τθν ικανότθτα απορρόφθςθσ κροφςθσ και κα απαιτεί ελάχιςτθ 
ςυντιρθςθ. 
 

21) ΔΑΥΕΔΣ ΕΟΑΧΨΛΞΣ  

Ρλακίδια ελαςτικοφ δαπζδου μικουσ 0,50μ., πλάτουσ 0,50μ.ϋ, πάχουσ 0,045μ. Κατάλλθλο για φψοσ 
πτϊςθσ τουλάχιςτον 1,30μ. επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Ειδικζσ πλάκεσ δαπζδου αςφαλείασ καταςκευαςμζνεσ από 90% μίγμα ανακυκλωμζνων κόκκων φυςικοφ 
ελαςτικοφ και 10% πολυουρεκάνθσ. Θ πάνω επιφάνεια κα είναι λεία και κα ζχει υποςτεί ειδικι 
επεξεργαςία ϊςτε να προςφζρει μζγιςτθ αντοχι ςε φκορά λόγο τριβισ & θ κάτω επιφάνεια κα είναι 
διαμορφωμζνθ κατάλλθλα εξαςφαλίηοντασ ςτακερι πρόςφυςθ & αποςτράγγιςθ. Οι πλάκεσ ενϊνονται 
μεταξφ τουσ με πλαςτικοφσ πίρουσ. Τα δάπεδα επί ποινι αποκλειςμοφ κα ζχουν πιςτοποίθςθ ΕΛΟΤ 
ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177, κακϊσ και ΕΝ71-3 Ριςτοποίθςθ καταςκευαςτι ISO 9001 & ISO 14001. 

 

22)ΕΛΔΛΞΘ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΘ ΥΛΡΑΞΛΔΑ 

Ειδικι πινακίδα με τα ςτοιχεία του Ρρογράμματοσ χρθματοδότθςθσ, εφλογου μεγζκουσ, μόνιμα και 
ςτακερά τοποκετθμζνθ και με τρόπο που να μθν παρεμποδίηει τθν διζλευςθ. Καταςκευαςμζνθ από 
αλουμίνιο, πάχουσ 3mm. 

 

5. Υ ΦΣ Ϋ Υ Σ Ο Σ Γ Λ Χ Π Σ Χ  Π Ε Ο Ε Ψ Θ Χ 

  

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 4ΚΕΣΛΑ (2Ρ &2Ν) τεμ. 4 1.550,00 6.200,00 

2 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 3ΚΕΣΛΑ (2Ρ & 1Ν) τεμ. 7 1.350,00 9.450,00 

3 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 2ΚΕΣΛΑ  (1Ρ & 1Ν) τεμ. 3 1.100,00 3.300,00 

4 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ "ΨΫΛΛΑ" τεμ. 1 1.400,00 1.400,00 

5 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΘΚΕΣ, 3 ΡΕΓΟΥΣ 
ΚΑΛ ΡΑΝΕΛ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΫΝ ΓΛΑ ΑΜΕΑ τεμ. 1 6.200,00 6.200,00 
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6 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΡΥΓΟ, ΤΣΟΥΛΘΚΑ, ΑΜΡΑ 
ΚΑΛ ΤΟΛΩΟ ΑΝΑΛΩΘΣΘΣ  τεμ. 2 4.200,00 8.400,00 

7 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΡΥΓΟ, ΤΣΟΥΛΘΚΑ, 
ΑΝΑΛΩΘΣΘ ΚΑΛ ΟΛΗΟΝΤΛΑ ΚΛΛΜΑΚΑ τεμ. 2 5.200,00 10.400,00 

8 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΡΥΓΟΥΣ, ΔΥΟ 
ΤΣΟΥΛΘΚΕΣ, ΓΕΨΥΑ ΚΑΛ ΑΝΑΛΩΘΣΕΛΣ τεμ. 2 7.500,00 15.000,00 

9 ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΡΥΓΟ ΚΑΛ ΤΣΟΥΛΘΚΑ τεμ. 4 2.800,00 11.200,00 

10 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΘΚΕΣ, ΓΕΨΥΑ 
ΚΑΛ ΤΟΛΩΟ ΑΝΑΛΩΘΣΘΣ τεμ. 1 5.500,00 5.500,00 

11 ΣΥΝΚΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΝΘΡΛΫΝ τεμ. 2 4.600,00 9.200,00 

12 ΣΡΛΤΑΚΛ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΫΝ τεμ. 1 2.000,00 2.000,00 

13 ΣΥΝΚΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ ΟΓΑΝΟ ΡΑΛΔΫΝ τεμ. 1 9.095,80 9.095,80 

14 ΤΑΜΡΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΕΛΑΤΘΛΟΥ 4ΚΕΣΕΫΝ τεμ. 1 1.980,00 1.980,00 

15 ΤΑΜΡΑΛΑ ΕΛΑΤΘΛΟΥ ΡΑΡΑΚΛ τεμ. 1 980,00 980,00 

16 ΤΑΜΡΑΛΑ ΞΥΛΛΝΘ ΜΕ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ ΜΘΩΑΝΛΣΜΟ τεμ. 10 580,00 5.800,00 

17 ΕΛΑΤΘΛΟ ΗΫΑΚΛ τεμ. 12 450,00 5.400,00 

18 ΕΛΑΤΘΛΟ "ΣΚΥΛΑΚΛ" τεμ. 1 790,00 790,00 

19 ΨΫΤΛΣΤΛΚΟ τεμ. 42 1.000,00 42.000,00 

20 ΒΟΤΣΑΛΟ Ι ΑΜΜΟΣ κ.μ. 210 63,00 13.230,00 

21 ΔΑΡΕΔΟ ΕΛΑΣΤΛΚΟ  τ.μ. 470 70,00 32.900,00 

22 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 14 200,00 2.800,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 203.225,80 

  ΦΥΑ 24% 48.774,19 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  251.999,99 

5.1 ΑΡΑΟΩΨΛΞΣΧ  ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΠΕΟΕΨΘΧ 

 

1. ΔΘΠΘΨΧΑΡΑ 

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 3ΚΕΣΛΑ (2Ρ & 1Ν) τεμ. 1 1.350,00 1.350,00 

2 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΡΥΓΟ, ΤΣΟΥΛΘΚΑ, 
ΑΜΡΑ ΚΑΛ ΤΟΛΩΟ ΑΝΑΛΩΘΣΘΣ τεμ. 1 4.200,00 4.200,00 

3 
ΤΑΜΡΑΛΑ ΞΥΛΛΝΘ ΜΕ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ 
ΜΘΩΑΝΛΣΜΟ  τεμ. 1 580,00 580,00 

4 ΨΫΤΛΣΤΛΚΟ τεμ. 4 1.000,00 4.000,00 

5 ΔΑΡΕΔΟ ΕΛΑΣΤΛΚΟ  τ.μ. 10 70,00 700,00 

6 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 11.030,00 

  ΦΥΑ 24% 2.647,20 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  13.677,20 
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2. ΗΩΓΣΒΛΧΨΛ 

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 4ΚΕΣΛΑ (2Ρ & 2Ν) τεμ. 1 1.550,00 1.550,00 

2 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΡΥΓΟ, ΤΣΟΥΛΘΚΑ 
ΚΑΛ ΑΝΑΛΩΘΣH & ΟΛΗΟΝΤΛΑ ΚΛΛΜΑΚΑ τεμ. 1 5.200,00 5.200,00 

3 ΣΡΛΤΑΚΛ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΫΝ ΝΘΡΛΫΝ τεμ. 1 2.000,00 2.000,00 

4 
ΤΑΜΡΑΛΑ ΞΥΛΛΝΘ ΜΕ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ 
ΜΘΩΑΝΛΣΜΟ  τεμ. 1 580,00 580,00 

5 ΕΛΑΤΘΛΟ ΗΫΑΚΛ τεμ. 1 450,00 450,00 

6 ΒΟΤΣΑΛΟ Ι ΑΜΜΟΣ κ.μ. 30 63,00 1.890,00 

7 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 11.870,00 

  ΦΥΑ 24% 2.848,80 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  14.718,80 
             

 

3. ΒΩΨΛΡΑ 

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 4ΚΕΣΛΑ (2Ρ & 2Ν) τεμ. 1 1.550,00 1.550,00 

2 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΡΥΓΟΥΣ, ΔΥΟ 
ΤΣΟΥΛΘΚΕΣ, ΓΕΨΥΑ ΚΑΛ ΑΝΑΛΩΘΣΕΛΣ τεμ. 1 7.500,00 7.500,00 

3 ΣΥΝΚΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΝΘΡΛΫΝ τεμ. 1 4.600,00 4.600,00 

4 
ΤΑΜΡΑΛΑ ΞΥΛΛΝΘ ΜΕ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ 
ΜΘΩΑΝΛΣΜΟ  τεμ. 1 580,00 580,00 

5 ΕΛΑΤΘΛΟ ΗΫΑΚΛ τεμ. 1 450,00 450,00 

6 ΨΫΤΛΣΤΛΚΟ τεμ. 4 1.000,00 4.000,00 

7 ΒΟΤΣΑΛΟ Ι ΑΜΜΟΣ κ.μ. 40 63,00 2.520,00 

8 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 21.400,00 

  ΦΥΑ 24% 5.136,00 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  26.536,00 
 

 

4. ΞΑΠΕΡΛΨΧΑ 

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 3ΚΕΣΛΑ (2Ρ & 1Ν) τεμ. 1 1.350,00 1.350,00 

2 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΡΥΓΟ ΚΑΛ 
ΤΣΟΥΛΘΚΑ  τεμ. 1 2.800,00 2.800,00 
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3 
ΤΑΜΡΑΛΑ ΞΥΛΛΝΘ ΜΕ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ 
ΜΘΩΑΝΛΣΜΟ  τεμ. 1 580,00 580,00 

4 ΕΛΑΤΘΛΟ ΗΫΑΚΛ τεμ. 1 450,00 450,00 

5 ΔΑΡΕΔΟ ΕΛΑΣΤΛΚΟ  κ.μ. 200 70,00 14.000,00 

6 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 19.380,00 

  ΦΥΑ 24% 4.651,20 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  24.031,20 

    

 

5. ΒΑΟΨΕΨΧΛΡΛΞΣ 

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 3ΚΕΣΛΑ (2Ρ & 1Ν) τεμ. 1 1.350,00 1.350,00 

2 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΘΚΕΣ, 
ΓΕΨΥΑ ΚΑΛ  ΤΟΛΩΟ ΑΝΑΛΩΘΣΘΣ  τεμ. 1 5.500,00 5.500,00 

3 
ΤΑΜΡΑΛΑ ΞΥΛΛΝΘ ΜΕ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ 
ΜΘΩΑΝΛΣΜΟ τεμ. 1 580,00 580,00 

4 ΕΛΑΤΘΛΟ ΗΫΑΚΛ τεμ. 2 450,00 900,00 

5 ΨΫΤΛΣΤΛΚΟ τεμ. 4 1.000,00 4.000,00 

6 ΔΑΡΕΔΟ ΕΛΑΣΤΛΚΟ  κ.μ. 10 70,00 700,00 

7 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 13.230,00 

  ΦΥΑ 24% 3.175,20 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  16.405,20 

   

 

6. ΥΦΑΧΛΡΣ 

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 2ΚΕΣΛΑ (1Ρ & 1Ν) τεμ. 1 1.100,00 1.100,00 

2 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΡΥΓΟ ΚΑΛ 
ΤΣΟΥΛΘΚΑ  τεμ. 1 2.800,00 2.800,00 

3 
ΤΑΜΡΑΛΑ ΞΥΛΛΝΘ ΜΕ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ 
ΜΘΩΑΝΛΣΜΟ  τεμ. 1 580,00 580,00 

4 ΕΛΑΤΘΛΟ ΗΫΑΚΛ τεμ. 1 450,00 450,00 

5 ΔΑΡΕΔΟ ΕΛΑΣΤΛΚΟ  τ.μ. 100 70,00 7.000,00 

6 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 12.130,00 

  ΦΥΑ 24% 2.911,20 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  15.041,20 
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7. ΨΦΣΥΑΛΑ 

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 4ΚΕΣΛΑ (2Ρ & 2Ν) τεμ. 1 1.550,00 1.550,00 

2 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΡΥΓΟ, ΤΣΟΥΛΘΚΑ, 
ΤΟΛΩΟ ΚΑΛ ΑΜΡΑ ΑΝΑΛΩΘΣΘΣ τεμ. 1 4.200,00 4.200,00 

3 ΨΫΤΛΣΤΛΚΟ τεμ. 4 1.000,00 4.000,00 

4 ΔΑΡΕΔΟ ΕΛΑΣΤΛΚΟ  κ.μ. 10 70,00 700,00 

5 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 10.650,00 

  ΦΥΑ 24% 2.556,00 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  13.206,00 
 

 

8. ΡΕΣΧΩΦΛ  

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 3ΚΕΣΛΑ (2Ρ & 1Ν) τεμ. 1 1.350,00 1.350,00 

2 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΡΥΓΟ, ΤΣΟΥΛΘΚΑ,  
ΑΝΑΛΩΘΣΘ & ΟΛΗΟΝΤΛΑ ΚΛΛΜΑΚΑ  τεμ. 1 5.200,00 5.200,00 

3 
ΤΑΜΡΑΛΑ ΞΥΛΛΝΘ ΜΕ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ 
ΜΘΩΑΝΛΣΜΟ  τεμ. 1 580,00 580,00 

4 ΕΛΑΤΘΛΟ ΗΫΑΚΛ τεμ. 1 450,00 450,00 

5 ΨΫΤΛΣΤΛΚΟ τεμ. 4 1.000,00 4.000,00 

6 ΒΟΤΣΑΛΟ Ι ΑΜΜΟΣ κ.μ. 30 63,00 1.890,00 

7 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 13.670,00 

  ΦΥΑ 24% 3.280,80 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  16.950,80 
 

 

9. ΟΑΓΞΑΔΛΑ 

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 2ΚΕΣΛΑ (1Ρ & 1Ν) τεμ. 1 1.100,00 1.100,00 

2 
ΤΑΜΡΑΛΑ ΞΥΛΛΝΘ ΜΕ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ 
ΜΘΩΑΝΛΣΜΟ  τεμ. 1 580,00 580,00 

3 ΕΛΑΤΘΛΟ ΗΫΑΚΛ τεμ. 1 450,00 450,00 

4 ΨΫΤΛΣΤΛΚΟ τεμ. 2 1.000,00 2.000,00 

5 ΔΑΡΕΔΟ ΕΛΑΣΤΛΚΟ  τ.μ. 65 70,00 4.550,00 

6 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 8.880,00 
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  ΦΥΑ 24% 2.131,20 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  11.011,20 
 

 

10. ΥΑΩΟΛΑ 

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 3ΚΕΣΛΑ (2Ρ & 1Ν) τεμ. 1 1.350,00 1.350,00 

2 

ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΘΚΕΣ, 3 
ΡΥΓΟΥΣ ΚΑΛ ΡΑΝΕΛ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΫΝ ΓΛΑ 
ΝΘΡΛΑ ΚΑΛ ΑΜΕΑ τεμ. 1 6.200,00 6.200,00 

3 
ΤΑΜΡΑΛΑ ΞΥΛΛΝΘ ΜΕ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ 
ΜΘΩΑΝΛΣΜΟ  τεμ. 1 580,00 580,00 

4 ΕΛΑΤΘΛΟ ΗΫΑΚΛ τεμ. 1 450,00 450,00 

5 ΨΫΤΛΣΤΛΚΟ τεμ. 4 1.000,00 4.000,00 

6 ΒΟΤΣΑΛΟ Ι ΑΜΜΟΣ κ.μ. 25 63,00 1.575,00 

7 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 14.355,00 

  ΦΥΑ 24% 3.445,20 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  17.800,20 
 

 

11. ΕΟΟΘΡΛΞΣ 

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 3ΚΕΣΛΑ (2Ρ & 1N) τεμ. 1 1.350,00 1.350,00 

2 ΣΥΝΚΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ ΜΕ ΟΓΑΝΟ ΡΑΛΔΫΝ τεμ. 1 9.095,80 9.095,80 

3 
ΤΑΜΡΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΕΛΑΤΘΛΟΥ 
4ΚΕΣΕΫΝ τεμ. 1 1.980,00 1.980,00 

4 ΕΛΑΤΘΛΟ ΤΥΡΟΥ "ΣΚΥΛΑΚΛ" τεμ. 1 790,00 790,00 

5 ΨΫΤΛΣΤΛΚΟ τεμ. 4 1.000,00 4.000,00 

6 ΒΟΤΣΑΛΟ Ι ΑΜΜΟΣ κ.μ. 25 63,00 1.575,00 

7 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 18.990,80 

  ΦΥΑ 24% 4.557,79 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  23.548,59 
 

 

12. ΦΑΦΨΘ 

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 4ΚΕΣΛΑ (2Ρ & 2Ν) τεμ. 1 1.550,00 1.550,00 

2 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ "ΨΫΛΛΑ" τεμ. 1 1.400,00 1.400,00 
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3 
ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΡΥΓΟΥΣ, ΔΥΟ 
ΤΣΟΥΛΘΚΕΣ, ΓΕΨΥΑ ΚΑΛ ΑΝΑΛΩΘΣΕΛΣ  τεμ. 1 7.500,00 7.500,00 

4 ΣΥΝΚΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΝΘΡΛΫΝ τεμ. 1 4.600,00 4.600,00 

5 ΤΑΜΡΑΛΑ 2Κ ΡΑΡΑΚΛ τεμ. 1 980,00 980,00 

6 ΕΛΑΤΘΛΟ ΗΫΑΚΛ τεμ. 1 450,00 450,00 

7 ΨΫΤΛΣΤΛΚΟ τεμ. 6 1.000,00 6.000,00 

8 ΒΟΤΣΑΛΟ Ι ΑΜΜΟΣ κ.μ. 40 63,00 2.520,00 

9 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 25.200,00 

  ΦΥΑ 24% 6.048,00 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  31.248,00 
 

 

13. ΞΑΞΣΩΦΕΝΞΑ 

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 2ΚΕΣΛΑ (1Ρ & 1Ν) τεμ. 1 1.100,00 1.100,00 

2 ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΡΥΓΟ ΚΑΛ ΤΣΟΥΛΘΚΑ τεμ. 1 2.800,00 2.800,00 

3 ΕΛΑΤΘΛΟ ΗΫΑΚΛ τεμ. 1 450,00 450,00 

4 ΨΫΤΛΣΤΛΚΟ τεμ. 2 1.000,00 2.000,00 

5 ΔΑΡΕΔΟ ΕΛΑΣΤΛΚΟ  τ.μ. 75 70,00 5.250,00 

6 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 11.800,00 

  ΦΥΑ 24% 2.832,00 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  14.632,00 
 

 

14. ΠΣΡΑΧΨΘΦΑΞΛ 

    

Α/Α ΕΛΔΣΧ  Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ  ΑΛΑ  

1 ΚΟΥΝΛΑ ΞΥΛΛΝΘ 3ΚΕΣΛΑ (2Ρ & 1Ν) τεμ. 1 1.350,00 1.350,00 

2 ΣΥΝΚΕΤΟ ΞΥΛΛΝΟ ΜΕ ΡΥΓΟ ΚΑΛ ΤΣΟΥΛΘΚΑ τεμ. 1 2.800,00 2.800,00 

3 
ΤΑΜΡΑΛΑ ΞΥΛΛΝΘ ΜΕ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ 
ΜΘΩΑΝΛΣΜΟ τεμ. 1 580,00 580,00 

4 ΕΛΑΤΘΛΟ ΗΫΑΚΛ τεμ. 1 450,00 450,00 

5 ΨΫΤΛΣΤΛΚΟ τεμ. 4 1.000,00 4.000,00 

6 ΒΟΤΣΑΛΟ Ι ΑΜΜΟΣ κ.μ. 20 63,00 1.260,00 

7 ΕΛΔΛΚΘ ΡΛΘΟΨΟΛΑΚΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑ Τεμ. 1 200,00 200,00 

  ΑΚΦΣΛΧΠΑ 10.640,00 

  ΦΥΑ 24% 2.553,60 

  ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ  13.193,60 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 
 

7.  Ε Λ Δ Λ Ξ Θ   Χ Ω Γ Γ Φ Α Φ Θ  Ω Υ Σ Χ Φ Ε Ω Χ Ε Ω Ρ  
 

Άρκρο 1ο  

Αντικείμενο προμικειασ  

Θ παροφςα ςυγγραφι αφορά τθν προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ παιδικϊν 
χαρϊν του Διμου Γορτυνίασ και κα γίνει με θλεκτρονικό διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
4412/2016. Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί, εφόςον υπάρχει ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ περιγραφζσ των 
ειδϊν και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
ςτο ςφνολο τθσ προμικειασ . 
 

Άρκρο 2ο  

Χυμβατικά ςτοιχεία  

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά είναι:  

1. Θ προκιρυξθ  

3. Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Υαραρτιματα  τθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.   

2. Το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν 
παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά 

3. Οι τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινιςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα 
αρχι.  

4. Θ προςφορά του αναδόχου.  
 

Άρκρο 3ο  

Λςχφουςεσ διατάξεισ  

Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ υπάγονται ςτισ διατάξεισ που 
αναγράφονται ςτθ διακιρυξθ. 
 

Άρκρο 4ο  

Σικονομικζσ υποχρεώςεισ προμθκευτι  

Ο προμθκευτισ βαρφνεται αποκλειςτικά και μόνον αυτόσ με τισ δαπάνεσ :  

α. εξόδων εκτελωνιςμοφ των υλικϊν (εφ’ όςον απαιτοφνται) και  

β. φόρων, τελϊν και κρατιςεων που ιςχφουν κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, εκτόσ του 
Ψ.Ρ.Α που βαρφνει τον Διμο. 

 

Άρκρο 5ο  

Χφμβαςθ – Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα ςυντάςςεται ςχετικι ςφμβαςθ θ οποία κα υπογράφεται από 
τα δφο μζρθ.  

Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ 
υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα 
είναι 5% του ςυμβατικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ Ψ.Ρ.Α.  
 

Άρκρο 6ο  

Χρόνοσ εγγφθςθσ  

Ο χρόνοσ τθσ εγγφθςθσ των υπό προμικεια ειδϊν κακορίηεται ςτισ προςφορζσ των διαγωνιηόμενων. Ο 
χρόνοσ αυτόσ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από δφο (2) χρόνια και κα αρχίηει από τθν παραλαβι του 
είδουσ πλιρουσ και ζτοιμου για λειτουργία. 
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Άρκρο 7ο  

Υλθμμελισ καταςκευι  

Εάν θ καταςκευι και θ λειτουργία δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηει 
ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ ανάλογα με το μζγεκοσ αυτϊν είτε να 
αποκαταςτιςει αυτζσ θ να αντικαταςτιςει το υλικό ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ 
και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

 

Άρκρο 8ο  

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών  

1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ από τθν 
επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω προβλεπομζνου χρόνου, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ.  

 

Άρκρο 9ο  

Υοςοτικι παραλαβι υλικών  

Ο προμθκευτισ δεςμεφεται για τθν ζγκαιρθ παράδοςθ των ειδϊν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
επιβλζποντα. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 210 θμζρεσ με δικαίωμα παράταςθσ.  

Θ παραλαβι κα γίνεται επί τόπου του Ζργου από τα εντεταλμζνα όργανα. Μπορεί να γίνεται τμθματικά ι 
ςυνολικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ των ςυνεργείων του Διμου και κα τοποκετοφνται από τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ προμικειασ ο προμθκευτισ κα ενθμερϊνεται αρχικά εγγράφωσ και ςτθν 
ςυνζχεια κα ορίηεται εφλογθ θμερομθνία παράδοςθσ. 

 

Άρκρο 10ο  

Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ  

Ο καταςκευαςτισ απαιτείται να διακζτει όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ που κακιςτοφν τισ καταςκευζσ αςφαλείσ.  

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλοσ για τοποκζτθςθ ςε παιδικζσ χαρζσ και να μθν 
δθμιουργεί προβλιματα ςτθν πιςτοποίθςθ του χϊρου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ο προμθκευτισ οφείλει να 
αντικαταςτιςει τον εξοπλιςμό που ζχει πρόβλθμα. Πλοσ ο εξοπλιςμόσ τθσ παιδικισ χαράσ κα πλθρεί τα 
οριηόμενα ςτθν «ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΨΘ» τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ      ΧΑΡ.  ΚΟΥΛΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 




