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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    ΟΤΦΛΙ  20-05-2021 

ΝΟΜΟ  ΔΒΡΟΤ                                                                 Αρ. Πρωη.: 4612 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ   

ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ: 58/2019  

 

 

 

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η  Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η   Γ Ι Α Γ Χ Ν Ι  Μ Ο Τ  

Ο  Γ ή μ α ρ τ ο ς   ο σ θ λ ί ο σ  

 

  

Πξνθεξύζζεη αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΧΝ ΓΗΠΔΓΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.4412/2016 θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο. 

Ο ζσνολικός ενδεικηικός προϋπολογιζμός ηης προμήθειας είναι 263.999,97 € (με Φ.Π.Α 

24%) με CPV: 39293400-6, 37415000-0, 37421000-5, 45310000-3, 37452210-6  

θαη ππάξρεη εμαζθαιηζκέλε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ γηα ην έηνο 2021 από ην 

Πξόγξακκα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΕΣΗΔΗΣ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

κέρξη ηελ 21-06-2021 ηοσ έηοσς 2021 ημέρα Γεσηέρα και ώρα 15:00 ζε ειεθηξνληθό 

θάθειν. 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ηέζζερις (4) εργάζιμες ημέρες 

κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 25-06-2021 

ημέρα Παραζκεσή και ώρα 10:00 π.μ., κέζσ ησλ αξκόδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζύζηεκα 

νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Η παξάδνζε ζα γίλεη εληόο ηεο πξνζεζκίαο ηεζζάρων (4) μηνών από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

Σην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί: 

1. Όια ηα θπζηθά πξόζσπα (Έιιελεο ή Αιινδαπνί). 

2. Όια ηα λνκηθά πξόζσπα. 

3. Σπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνύλ εκπνξηθό ή βηνκεραληθό ή βηνηερληθό επάγγεικα σο ην αληηθείκελν 

ηνπ δηαγσληζκνύ. 

4. Ελώζεηο ή Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη 

λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Δηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr). 

Όινη νη παξαπάλσ έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό ζε έλα ή πεξηζζόηεξα 

ηκήκαηα ηεο πξνκήζεηαο. 

Γιώζζα πξνζθνξάο είλαη ε Ειιεληθή Κσδηθόο NUTS: GR111 

Δε ζα γίλνπλ δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηό δύν ηνηο εθαηό (2%) επί ηνπ ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ εθηόο Φ.Π.Α.  

Ιζρύο πξνζθνξάο δώδεθα (12) κήλεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Θα παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξόζβαζε ζηε Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ θαη ηα ινηπά 

ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Σνπθιίνπ www.soufli.gr θαη ζηελ Δηαδηθηπαθή 

πύιε www.promitheus.gov.gr [Α.Α. Σπζηήκαηνο 132857]. 
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Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην ηει. 2554 350  

130 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.                                                                          

 

                                                                                     Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

 

 

                                                                                     ΚΑΛΑΚΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 

ΑΔΑ: 6ΟΖΣΩ15-ΕΩΓ



  

              
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Απ. Ππωη. 4613/20-05-2021 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΓΗΠΔΓΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΟΤΦΛΙΟΤ» 

Ο Γήμαπσορ οςθλίος 

 

πποκηπωζζει ηλεκηπονικψ ανοικηψ διαγυνιζμψ με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ για ηην 

ανάδειξη αναδψσος εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΓΗΠΔΓΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ», πποχπολογιζμοω  

263.999,97 εςπώ με ηο Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 

Αναθέηοςζα απσή: ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

Δίδορ αναθέηοςζαρ απσήρ: Ο.Σ.Α. 

Οδψρ: ΒΑ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ Β’ 180 

Σασ.Κυδ.: 68400 

Σηλ.: 2554350100 

Telefax: 2554350113 

E-mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr 

Ιζηοζελίδα: www.soufli.gr 

Κυδικψρ NUTS: 111 

Απμψδιορ για πληποθοπίερ: Κοηζάνη Δλένη 

Σηλ.: 2554350130 

Telefax: 2554350113 

E-mail: kotsani@0890.syzefxis.gov.gr 

 

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άμεζη και δυπεάν ππψζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ 

ζωμβαζηρ ςπάπσει ζηη διεωθςνζη διαδικηωος www.soufli.gr. Οι ενδιαθεπψμενοι 

μποποων επίζηρ να λάβοςν γνϊζη ηυν εγγπάθυν ηηρ ζωμβαζηρ απψ ηην Σεσνική 

Τπηπεζία καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ϊπερ.  

 

3. Κωδικόρ CPV: : 39293400-6, 37415000-0, 37421000-5, 45310000-3, 

37452210-6 

 

4. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ/εκηέλεζηρ ηηρ 

ςπηπεζίαρ: 111 (οςθλί Ν. Έβπος) 

 

5. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: ππομήθεια, μεηαθοπά και εγκαηάζηαζη 

ζςνθεηικοω σλοοηάπηηα ηελεςηαίαρ γενιάρ ζε ηπία γήπεδα ποδοζθαίπος 5Υ5, 

(οςθλί, Γαδιά, Αμψπιο) και ζςνθεηικοω ελαζηικοω ηάπηηα ζε πένηε γήπεδα 

καλαθοζθαίπιζηρ (γςμνάζιο – λωκειο οςθλίος και Σςσεποω, πλαηεία Μεζοσυπίος, 

λίμνη Σςσεποω, νηπιαγυγείο Αγπιάνηρ) ηος Γήμος οςθλίος 

Ο ζςνολικψρ ενδεικηικψρ πποχπολογιζμψρ ηηρ μελέηηρ πποβλέπεηαι να ανέλθει ζηο 

ποζψ ηυν 263.999,97 € με Φ.Π.Α..  

 

6. Απαγοπεύονηαι εναλλακηικέρ πποζθοπέρ. 

 

7. Υπόνορ παπάδοζηρ ππομήθειαρ/εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ: Σέζζεπιρ (4) μήνερ 

 

8. Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ:  





  

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ έσοςν 

θςζικά ή νομικά ππψζυπα και, ζε πεπίπηυζη ενϊζευν οικονομικϊν θοπέυν, ηα 

μέλη αςηϊν, πος είναι εγκαηεζηημένα ζε: 

α) κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ, 

β) κπάηορ-μέλορ ηος Δςπυπαφκοω Οικονομικοω Υϊπος (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη Γ, ζηο βαθμψ πος η ςπψ 

ανάθεζη δημψζια ζωμβαζη καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ 

γενικέρ ζημειϊζειρ ηος ζσεηικοω με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ 

ςμθυνίαρ, καθϊρ και  

δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παποωζαρ 

παπαγπάθος και έσοςν ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε 

θέμαηα διαδικαζιϊν ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν. 

2. Οι ενϊζειρ οικονομικϊν θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν πποζυπινϊν 

ζςμππάξευν, δεν απαιηείηαι να πεπιβληθοων ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή για ηην 

ςποβολή πποζθοπάρ.  

 3. ηιρ πεπιπηϊζειρ ςποβολήρ πποζθοπάρ απψ ένυζη οικονομικϊν θοπέυν, ψλα ηα 

μέλη ηηρ εςθωνονηαι ένανηι ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ αλληλέγγςα και ειρ ολψκληπον.   

Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ: Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ 

παποωζαρ ζωμβαζηρ, καηαηίθεηαι απψ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ οικονομικοωρ θοπείρ 

(πποζθέπονηερ),  εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ, πος ανέπσεηαι ζε ποζψ πος 

ανηιζηοισεί ζηο 2% ηηρ πποχπολογιζθείζαρ αξίαρ (συπίρ Φ.Π.Α.) δηλαδή 4.258,06 €   

 

ηην πεπίπηυζη ένυζηρ οικονομικϊν θοπέυν, η εγγωηζη ζςμμεηοσήρ πεπιλαμβάνει 

και ηον ψπο ψηι η εγγωηζη καλωπηει ηιρ ςποσπεϊζειρ ψλυν ηυν οικονομικϊν θοπέυν 

πος ζςμμεηέσοςν ζηην ένυζη. 

 

9. Τποδιαίπεζη ζε ημήμαηα: Η ζωμβαζη δεν ςποδιαιπείηαι ζε ημήμαηα  

 

10. Κπιηήπιο ανάθεζηρ: η πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά 

αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ ζωμθυνα με ηο άπθπο 2.3. 

 

11. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο διαγυνιζμψρ θα διενεπγηθεί με ηλεκηπονικψ ηπψπο 

μέζυ ηηρ πλαηθψπμαρ ηος Δθνικοω ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικϊν Γημοζίυν 

ςμβάζευν (ΔΗΓΗ) ζηη διαδικηςακή πωλη www.promitheus.gov.gr ηος 

ζςζηήμαηορ, ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016, ηην 21-06-2021 ημέπα 

Γεςηέπα. Η ημέπα λήξηρ παπαλαβήρ πποζθοπϊν είναι η 21-06-2021 και η ϊπα 

λήξηρ 15:00μ.μ. Η διαδικαζία ηηρ ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπϊν θα 

γίνει ζηιρ 25-06-2021 ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 10:00.  

 

12. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: 4 μήνερ 

 

13. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Δλληνική  

 

14. Υπημαηοδόηηζη: Η δαπάνη για ηην εν λψγυ ζωμβαζη βαπωνει ζηο ζκέλορ ηυν 

εξψδυν ηος πποχπολογιζμοω έηοςρ 2021 ζηον Κ.Α. 61.7331.003 με ηίηλο 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΓΗΠΔΓΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΟΤΦΛΙΟΤ», και πποέπσεηαι απψ ηοςρ πψποςρ ηος ζσεηικοω ππογπάμμαηορ ΠΓΔ 

Τποςπγείος Δζυηεπικϊν ΑΔ055 (2017Δ05500010).  

 

15. Πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ:  ηοισεία απμψδιος θοπέα για ηιρ διαδικαζίερ 

πποζθςγήρ : Απσή Δξέηαζηρ Πποδικαζηικϊν Πποζθςγϊν  (ΑΔΠΠ) 

Γιεωθςνζη : Λευθ.Θηβϊν 198, Αγ.Ιυάννηρ Ρένηηρ, κηίπιο Κεπάνηρ, Αθήνα 

Σηλέθυνο : +30 2132141216 

Δ-mail : aepp@aepp-procurement.gr 

Γιεωθςνζη Γιαδικηωος : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 

ε πεπίπηυζη πποζθςγήρ καηά ππάξηρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, ιζσωοςν οι διαηάξειρ 

ηος Βιβλίος ΙV (άπθπα 345 έυρ 374) ηος ν. 4412/2016, και ηο ςπ’απιθ. 39 

Πποεδπικψ Γιάηαγμα (Π.Γ) (ΦΔΚ 64/04-05-2017/ηεωσορ Α) πεπί «Κανονιζμψρ 

εξέηαζηρ Πποδικαζηικϊν Πποζθςγϊν ενϊπιον ηηρ Απσήρ Δξέηαζηρ Πποδικαζηικϊν 

Πποζθςγϊν(ΑΔΠΠ)»  





  

  

16. Η ζύμβαζη δεν εμπίπηει ζηη ζςμθωνία πεπί Γημοζίων ζςμβάζεων η 

οποία κςπώθηκε από ηην Δλλάδα με ηο Ν. 2513/1997 (Α’ 139)  

 

17. Γημοζιεύζειρ: Σο πλήπερ κείμενο ηηρ Γιακήπςξηρ  θα καηασυπηθεί ζηο 

Κενηπικψ Ηλεκηπονικψ Μηηπϊο Γημοζίυν ςμβάζευν (ΚΗΜΓΗ), ζηην ιζηοζελίδα 

ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ ζηη διεωθςνζη (URL) : www.soufli.gr ζηην διαδπομή : 

Δνημέπυζη – Γιακηπωξειρ-Γημοππαηήζειρ και ζηη διαδικηςακή πωλη ηος 

Δ..Η.ΓΗ.. : http://www.promitheus.gov.gr, ψπος έλαβε ςζηημικψ Απιθμψ : 

132857. Πεπίλητη ηηρ Γιακήπςξηρ θα δημοζιεςηεί ζηον Δλληνικψ Σωπο ζε δωο 

ημεπήζιερ και μια εβδομαδιαία εθημεπίδα  ηος Νομοω Έβπος. Δπίζηρ, αναπηάηαι ζηο 

διαδίκηςο ζηον ιζηψηοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ). 

 

        

                                                                         Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

 

                                                                                ΚΑΛΑΚΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                        

       





 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Διακιρυξθ για τθν προμικεια «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟ 
ΟΤΦΛΙΟΤ»  

  

Αρικ. Πρωτ. 4614/20-05-2021 

Αρικ. υςτ. ΕΗΔΗ: 132857 

                                         
 

 

 

 

*ΕΚΔΟΗ: ΙΟΤΛΙΟ 2019] 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΣΟΥΦΛΛΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΒΑΣ. ΓΕΩΓΛΟΥ 180 

Ρόλθ ΣΟΥΦΛΛ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 68400 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL511 

Τθλζφωνο 2554350130 

Φαξ 2554350113 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dim@0890.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΚΟΤΣΑΝΘ ΕΛΕΝΘ 

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

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι   ο Διμοσ Σουφλίου    και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ  

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

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. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: ΒΑΣ. ΓΕΩΓΛΟΥ 180, 68400 ΣΟΥΦΛΛ, ΤΘΛ. 2554350130 

δ) 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) : . www.soufli.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει ςτο ςκζλοσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 
ςτον Κ.Α. 61.7331.003 με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟ 
ΟΤΦΛΙΟΤ», που προζρχεται από τουσ πόρουσ του ςχετικοφ προγράμματοσ ΡΔΕ Υπουργείου Εςωτερικϊν 
ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500010). 
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα 
τελευταίασ γενιάσ ςε τρία γιπεδα ποδοςφαίρου 5Χ5, (Σουφλί, Δαδιά, Αμόριο) και ςυνκετικοφ ελαςτικοφ 
τάπθτα ςε πζντε γιπεδα καλακοςφαίριςθσ (γυμνάςιο – λφκειο Σουφλίου και Τυχεροφ, πλατεία 
Μεςοχωρίου, λίμνθ Τυχεροφ, νθπιαγωγείο Αγριάνθσ) του Διμου Σουφλίου 

Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ προβλζπεται να ανζλκει ςτο ποςό των 263.999,97 € 
με Φ.Ρ.Α..  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε τζςςερισ (4) μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
I  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (αρικμ. 58/2019 μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ).  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “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», 

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

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

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

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   
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 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», 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 των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

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

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

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

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

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

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.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. 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. 

 Τθν απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με αρικμό 2/2021, με τθν οποία ορίςκθκαν θ επιτροπι 
διενζργειασ και αξιολόγθςθσ διαγωνιςμϊν προμθκειϊν  

 Τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου μασ που εγκρίκθκε με απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Κράκθσ. 

 Τθν υπ' αρικμ. 58/2019 μελζτθ τθσ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ κακϊσ και τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. 

 Το Ρρωτογενζσ Αίτθμα με ΑΔΑΜ: 21REQ008361128 2021-03-30 

 Το Εγκεκριμζνο Αίτθμα με ΑΔΑΜ: 21REQ008405821 2021-04-06 

Τισ εξισ Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 214/2021 (Αρ. Ρρωτ. 2793/30-03-2021) ςε βάροσ του 
Κ.Α. 61.7331.003 ποςοφ 263.999,97 € που προζρχεται από τουσ πόρουσ του προγράμματοσ ΦΛΛΟΔΘΜΟΣ 
ΛΛ. 
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 Τθν υπ' αρικμ. 86/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν και των όρων τθσ Διακιρυξθσ με ΑΔΑ: 6ΧΨΛΩ15-67. 

  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. 

 Τθσ ΚΥΑ 300488/19-4-2016 (ΥΡΑΣΥΔ) 

 Τθν υπ’ αρικμ. 63903/5-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΛ84ΜΤΛ6-ΘΕΔ) απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ ατο 
Ρρόγραμμα ΦΛΛΟΔΘΜΟΣ ΛΛ.  

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 21/06/2021 και ώρα 15:00μ.μ.. 

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 , τθν 21-05-2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 7:00π.μ..  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

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

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 132857. 

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

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 καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):   www.soufli.gr . 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων και τυχόν επαναλιψεων αυτοφ ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: τον Ανάδοχο. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.soufli.gr/
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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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, (ΑΔΑΜ )  

2. το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ] 

3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

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

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ : 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ 
γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ 
Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω 
ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που που προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν 
τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε 
άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το 
ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 
1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο 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 υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 
δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ1: 

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. 

                                                           
1
 Ρρβλ. άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

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

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 περιπτϊςεισ2: 

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

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά 

λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
.  

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

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 

ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
 

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

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

                                                           
2
 Ρρβλ. άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
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Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

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

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςε ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ τθσ προμικειασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.). 
Ριο ςυγκεκριμζνα, το ποςό τθσ απαιτοφμενθσ εγγυθτικισ ανζρχεται ςτο ποςό των 4.258,06€.   

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 21-11-2022., 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.  
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

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

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

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ 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 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (ΛΚΕ), 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. 
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Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ, αποκλειςμοφ δεν ζχει 

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ 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 οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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

Δεν αποκλείεται ο 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 τουσ3.  

ι/και 

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

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ  
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

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

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

                                                           
3
 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  
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 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 θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του Εάν ςτισ ωσ άνω 
περιπτώςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι 
ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 4Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται 
ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

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

                                                           
4
 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίςθσ, 

πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 

Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
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αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

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

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

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ) 

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

α) Μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων ετϊν, ιτοι των ιδθ ολοκλθρωκειςϊν 
χριςεων 2018, 2019 και 2020, φψουσ 264.000,00 ευρϊ ίςου δθλαδι με τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ 
(χωρίσ να ενδιαφζρει ο επιμζρουσ κφκλοσ εργαςιϊν ανά χριςθ). Αμφότερεσ οι 3 αυτζσ τελευταίεσ χριςεισ 
κα πρζπει να είναι κερδοφόρεσ. 

 
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ Μελζτθσ θ οποία αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

2.2.7  Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
τισ απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ Μελζτθσ θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Για όλα τα παραπάνω ιςχφει θ πρόβλεψθ περί ιςοδυνάμων κατ’ άρ. 82 Ν. 4412/2016. 
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Τα Ρρότυπα και Ριςτοποιιςεισ περί διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ αφοροφν 
περιβαλλοντικι διαχείριςθ και ποιότθτα, ωσ και τα ιςοδφναμα αυτϊν κατ’ άρ. 82 Ν. 4412/2016, 
διευκρινίηεται ότι κεωροφνται κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ περί τθν τεχνικι-επαγγελματικι επάρκεια. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

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

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο 
ςτθν παροφςα ΡαράρτθμαII,  το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 
1599/1986.  

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

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

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

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.  

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

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

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

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

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται 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- 2.2.6). 

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

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

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικών. θμειώνεται ότι δεν απαιτείται κεώρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά5: 

                                                           
5
 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 
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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 που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του6. 

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 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του   .  

Επιπλζον, υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά 
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων7. 

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. Μζχρι να καταςτεί 
εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 
πιςτοποιθτικοφ. 

                                                                                                                                                                                                 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) 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.   
6
  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019. 
7 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται 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 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) 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. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο 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, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, 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 
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. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005».και 

ςτ) 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. 
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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. 

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. 
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,8 εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτών, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τουσ ιςολογιςμοφσ και τισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςεϊσ τουσ 
για τισ οικονομικζσ χριςεισ 2018, 2019 και 2020. 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 
επί ποινι απαραδζκτου οποιοδιποτε ςχετικό ζγγραφο για τθν απόδειξθ εκπλιρωςθσ των απαιτιςεων. 

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 το ςφνολο των 

πιςτοποιιςεων ι ιςοδυνάμων τουσ που αφοροφν τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 2.2.7. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 9.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ 
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν 
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

                                                           
8
  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
9
  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
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 2.2.6 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για το ςκοπό αυτό. 
 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

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

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

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

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 
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είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

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..)». 

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)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 

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 τθσ. 

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

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

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

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

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

Σα κριτιρια ανάκεςθσ είναι αυτά που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 2 .3 . 
Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

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, με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.. 

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

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

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 τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

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

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1  Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν10: α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν 
παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/201611, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

                                                           
10

 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
11

 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 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: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) 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 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 ΛΛ), 

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

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

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Λ 
(Μελζτθ) τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. 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 ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

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

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

Α. Σιμζσ  
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.  
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

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

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

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

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

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τεςςάρων 
(4)  μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

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

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

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
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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. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

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

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

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

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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

      Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 25-06-2021 και ώρα 10:00π.μ.  

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

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, 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 οργάνου12. 

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 προςφορϊν13. 

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 

                                                           
12

 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” 

13
  Ρρβλ. άρκρο 100. παρ. 4, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 





 

Σελίδα 27 

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 αρχι14 προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ 
 
τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρώνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων15 («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και 
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικών τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορών των ωσ άνω ςταδίων.16 

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

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερών  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ  και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.5.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4    αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν17.. 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 δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 

                                                           
14

 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ. 
15

 Ρρβλ. εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α του 
ν.4605/2019. 

16
  Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του  άρκρου 33  του ν.4608/2019. 
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θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ18 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.19 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά  λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

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

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

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

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

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

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

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω  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 δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 

                                                           
 
ν. 4605/2019. 
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περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 20. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ21 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

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

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

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

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

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

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

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.  

                                                           
 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.   

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 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 
του π.δ. 39/2017 

• 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 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

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

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ  

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ 

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

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

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και 
τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου . Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων 
ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα 
βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν 
απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ 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 διαφορετικά . 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 
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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.  
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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 ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

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

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

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

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

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

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. 

4.4 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, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/16.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

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

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

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

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

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

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

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, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

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

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

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

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

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

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

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

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

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

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

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/201622. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 

 

 

                                                           
22

   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά και τισ εργαςίεσ εντόσ τεςςάρων (4) μθνών από 
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Τα ζξοδα μεταφοράσ ςτο ςθμείο που κα υποδείξει θ 
υπθρεςία για τθν προςκόμιςθ των ειδϊν κα βαρφνουν τον ανάδοχο. 
Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται το θ εκάςτοτε ακλθτικι εγκατάςταςθ .  
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.4412/16i  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Τόποσ παράδοςθσ ορίηονται τα ςθμεία που προβλζπονται ςτθν ςχετικι Μελζτθ. 

Θ τιμι των υλικϊν κα περιζχει όλεσ τισ επιβαρφνςεισ εργαςιϊν, μεταφοράσ, τοποκζτθςθσ και παράδοςθσ 

χωρίσ ζξτρα επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, δθλαδι ηθτείται τιμι ζτοιμου υλικοφ. 

 

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 αναδόχουι ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

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

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋ ζφεςθ 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 κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν (το ςφνολο τθσ προμικειασ) και θ ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου 
παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο. 

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. 

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 προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

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

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

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Ο Ανάδοχοσ κα εγγυθκεί για τθν ποιότθτα των δαπζδων (με Υπεφκυνθ Διλωςθ) για χρονικό διάςτθμα 
τριών (3 ) ετών τουλάχιςτον από τθν θμερομθνία παράδοςθσ. Αν ςτο διάςτθμα αυτό υπάρχει αςτοχία 
υλικοφ ι βλάβθ που οφείλεται ςε κακι ποιότθτα εργαςίασ που ζγινε ι ςε ελαττωματικό ανταλλακτικό που 
τοποκετικθκε, τότε ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αποκαταςτιςει άμεςα το ανταλλακτικό χωρίσ καμία 
επιπλζον χρζωςθ του Διμου. 

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

6.5  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).23 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΛΑΚΙΚΟ 

 

 

 

 

                                                           
23

  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΛΛΛ.Δ. ςθμείο Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
          Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ 

ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Μειέηε 58/2019  

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Μελέηη: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΓΗΠΔΓΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΟΤΦΛΙΟΤ» 

 

Πποςπ.:    : #263.999,97# € με 24% ΦΠΑ  

 

Απ. Μελ.: 58/2019 

 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΓΗΠΔΓΩΝ 

ΣΟ ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ :   # 263.999,97€  # (κε 24% ΦΠΑ)  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔΖ 

2. ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ 

3. ΣΗΚΟΙΟΓΗΟ ΚΔΙΔΣΖ  

4. ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

5.  ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΛ 

6.  ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

25/10/2019 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Μελέηη: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΓΗΠΔΓΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΟΤΦΛΙΟΤ» 

 

Πποςπ.:    : #263.999,97# € με 24% ΦΠΑ  

 

Απ. Μελ.: 58/2019 

 

 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Κε ηελ παξνχζα κειέηε πνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016,  

πξνβιέπεηαη ε  πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ηειεπηαίαο 

γεληάο ζε ηξία γήπεδα πνδνζθαίξνπ 5Υ5, (νπθιί, Γαδηά, Ακφξην) θαη ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ 

ηάπεηα ζε πέληε γήπεδα θαιαζνζθαίξηζεο (γπκλάζην – ιχθεην νπθιίνπ θαη Σπρεξνχ, πιαηεία 

Κεζνρσξίνπ, ιίκλε Σπρεξνχ, λεπηαγσγείν Αγξηάλεο) ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: 

α) Πξνκήζεηα 212.903,20 Δςπώ 

β) Φ.Π.Α 24% επί ηνπ αλσηέξσ πνζνχ 51.096,77 Δςπώ 

 ΤΛΟΙΟ ΓΑΠΑΛΖ 263.999,97 Δςπώ 

 

Ο Γήκνο ζηα πιαίζηα ηεο  αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ησλ ρψξσλ απηψλ, ζπλέηαμε ηελ 

παξνχζα κειέηε. ηελ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ αζιεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, εζηίεο γηα ηα γήπεδα 5Υ5, κπαζθέηεο θαη δηαρσξηζηηθνχ θηιέ πεηνζθαίξηζεο γηα ηα 

γήπεδα θαιαζνζθαίξηζεο. Οη εξγαζίεο νινθιεξψλνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξνθσηηζκνχ 

ζηα γήπεδα θαιαζνζθαίξηζεο ηεο πιαηείαο Κεζνρσξίνπ θαη ηεο ιίκλεο Σπρεξνχ. 

Ο ζπλζεηηθφο ριννηάπεηαο πνδνζθαίξνπ ηειεπηαίαο γεληάο απνηειείηαη απφ ίζηα λήκαηα 

πνιπαηζπιελίνπ, φκνηα κε θπζηθφ γξαζίδη πνπ ζπγθξαηνχληαη ζε κηα εηδηθή βάζε απφ κίγκα 

πνιππξνππιελίνπ θαη PU. ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πνδνζθαηξηθνχ ζηαδίνπ θαη νη 

εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εγθαηάζηαζή ηνπ. Ζ πξνκήζεηα 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ εζηηψλ. 

Ο ζπλζεηηθφο αζιεηηθφο ηάπεηαο γεπέδνπ θαιαζνζθαίξηζεο, απνηειείηαη απφ αθξπιηθέο 

ξεηίλεο δεκηνπξγψληαο ειαζηηθή αληηνιηζζεξή επηθάλεηα. ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλζεηηθνχ ηάπεηα θαζψο θαη νη εξγαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εγθαηάζηαζή ηνπ. Ζ πξνκήζεηα ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ κπαζθεηψλ, ηελ ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθνχ θηιέ πεηνζθαίξηζεο 

ψζηε ηα γήπεδα λα έρνπλ δηπιή ρξήζε θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηα 

γήπεδα πιαηείαο Κεζνρσξίνπ θαη ιίκλεο Σπρεξνχ. 

Ζ πξνκήζεηα  ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη.  
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Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ #264.000,00€ κε 24% 

ΦΠΑ  ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην πξφγξακκα ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ θαη ζα 

βαξχλεη  ηνλ ΘΑ. 61.7331.003 ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο  2021.  

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

οςθλί, 25/10/2019 

 

 

 

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Μελέηη: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΓΗΠΔΓΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΟΤΦΛΙΟΤ» 

 

Πποςπ.:    : #263.999,97# € με 24% ΦΠΑ  

 

Απ. Μελ.: 58/2019 

 

 

2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 

Α/Α Δίδορ CPV 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 

μονάδορ 

(€) 

Μεπικό 

ζύνολο (€) 

1 
πλζεηηθφο ριννηάπεηαο 

πνδνζθαίξνπ 
39293400-6 m² 3.412,00 29,29 99.937,48 

2 
Δζηία κίλη πνδνζθαίξνπ 

5Υ5 
37415000-0 ηεκ 6,00 266,10 1.596,60 

3 Γίρηπ εζηίαο πνδνζθαίξνπ 37415000-0 ηεκ 6,00 41,52 249,12 

4 Γάπεδα κπάζθεη 37421000-5 m² 3.040,00 22,00 66.880,00 

5 Ζιεθηξνθσηηζκφο 45310000-3 ηεκ 2,00 15.000,00 30.000,00 

6 Κπαζθέηεο 37452210-6 ηεκ 10,00 1.300,00 13.000,00 

7 Φηιέ βφιιευ 37415000-0 ηεκ 4,00 310,00 1.240,00 

ΤΝΟΛΟ 212.903,20 

ΦΠΑ 24% 51.096,77 

ΓΑΠΑΝΗ 263.999,97 

 

 

ΟΤΦΛΙ  25/10/2019 

   

ΟΤΦΛΙ  25/10/2019 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   

Η ςνηάξαζα Μησανικόρ 

 

Ο Πποϊζηάμενορ Σεσν. Τπηπεζιών 

    

 

Γήμος οςθλίος 

      

        

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

   

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

 

ΓΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ - 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

   

ΠΔ3 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Μελέηη: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΓΗΠΔΓΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΟΤΦΛΙΟΤ» 

 

Πποςπ.:    : #263.999,97# € με 24% ΦΠΑ  

 

Απ. Μελ.: 58/2019 

 

 

3. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 

Άπθπο 1o: Ππομήθεια ζςνθεηικού σλοοηάπηηα ποδοζθαίπος 

Ζ ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

I. Δπηδηφξζσζε βάζεο έδξαζεο ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα κε άκκν ιαηνκείνπ ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν γεσκεηξηθφ ζρήκα γηα ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ. 

II. Δγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα κε πιήξε θαη καθξφρξνλε ζπλνρή ησλ 

ελψζεσλ (ε έλσζε ησλ ξνιψλ θαη ε ζπγθφιιεζε ηνπο ζηελ θάησ πιεπξά ζα γίλεη κε ρξήζε 

εηδηθψλ ηαηληψλ θαη θφιιαο, αλζεθηηθψλ ζε πγξαζία πςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 

γήξαλζε. Σα ξνιά ζα πξέπεη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο λα απισζνχλ θαη λα ηελησζνχλ κε 

εηδηθά εξγαιεία – κεραλήκαηα, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αλσκαιίεο ή ‘’θπκαηηζκφο’’ ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν, ηδηαίηεξα ζηηο κεηαμχ ηνπο ελψζεηο. Ακκνδηαλνκή θαη δηαλνκή ειαζηηθψλ 

κηθξνζθαηξηδίσλ SBR ζε θαηά βάξνο αλαινγία ζχκθσλε κε ηηο θαηαλαιψζεηο πνπ ππάξρνπλ 

ζην πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο (Laboratory test report) ηνπ ηάπεηα. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ηζνθαηαλνκήο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ε ρξήζε εηδηθνχ κεραλήκαηνο 

δηάζηξσζεο ηχπνπ SMG, ην νπνίν παξάιιεια λα βνπξηζίδεη ηελ επηθάλεηα ηνπ ζπλζεηηθνχ 

ριννηάπεηα δίλνληαο ηνπ, ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. 

III. Γηαλνκή ησλ αλσηέξσ πιηθψλ ε νπνία ζα γίλεη ζε επάιιειεο ζηξψζεηο θαη ρηέληζκα ησλ 

ηλψλ. 

IV. Γξακκνγξάθεζε πνπ ζα απνηειείηαη απφ ισξίδεο ιεπθνχ, ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ίδην ηξφπν 

ησλ ηεκαρίσλ ηνπ βαζηθνχ ριννηάπεηα πιάηνπο ζχκθσλα κε ηα φζα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

ηζρχνληα θαλνληζκφ ηεο FIFA.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα  (m²) 

ΔΤΡΩ Δίκοζι εννέα και είκοζι εννέα λεπηά (29,29) € 

 

Άπθπο 2o : Ππομήθεια εζηίαρ ποδοζθαίπος 5Υ5 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εζηίαο γεπέδνπ κίλη πνδνζθαίξνπ (γθoι-πoζη) πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ράιπβα κε κέγηζηε δηάκεηξν 0,10 m κέγηζηνπο άμνλεο έιιεηςεο 0,1 θαη 

0,12 m, βακκέλα κε βαθή ζε ιεπθφ ρξψκα, ζπλδεδεκέλα ψζηε λα ζρεκαηίδνληαη δνθάξηα δχν 

θαηαθφξπθα θαη έλα νξηδφληην. Οη θαηαθφξπθνη δνθνί απέρνπλ κεηαμχ ηνπο (εζσηεξηθή 

δηάζηαζε) 3,00 m. Ο νξηδφληηνο δνθφο ζηεξίδεηαη κε εηδηθφ γσληαθφ ηεκάρην ζηνπο 

θαηαθφξπθνπο θαη απέρεη απφ ην έδαθνο (θνλίζηξα) 2,00 m.  
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Σηκή αλά ηεκάρην εζηίαο πνδνζθαίξνπ πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο (ηεκ). 

ΔΤΡΩ Γιακόζια εξήνηα έξι και δέκα (266,10) € 

 

 

Άπθπο 3o : Ππομήθεια δίσης εζηίαρ ποδοζθαίπος 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε δηρηπνχ ιεπθνχ ρξψκαηνο απφ ηζρπξφ πνιπαηζπιέλην. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΔΤΡΩ απάνηα ένα και πενήνηα δύο λεπηά (41,52) € 

 

 

Άπθπο 4o: Ππομήθεια δαπέδος μπάζκεη 

Πξνκήζεηα αζιεηηθνχ ηάπεηα κπάζθεη πάρνπο 2,00 ρηι. κε ηειηθή επίζηξσζε ρπηή ειαζηηθή, 

αθξπιηθή, απηνεπηπεδνχκελε, αληηνιηζζεξή επέλδπζε θαη ππφζηξσκα ειαζηηθφ δάπεδν 

απνηεινχκελν απφ αθξπιηθέο ξεηίλεο, ραιαδηαθά αδξαλή, θαη βειηησηηθά απφρξσζεο πξάζηλνπ, 

θφθθηλνπ ή θαθέ ή ζπλδπαζκνχ ηνπο, πάλσ αζθαιηνηάπεηα. Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο έρνπλ 

σο εμήο: 

i. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ην ππφζηξσκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί επηκειψο απφ ζθφλεο θαη 

ηπρφλ ππνιείκκαηα. 

ii. Δλ ζπλερεία ε επηθάλεηα αζηαξψλεηαη κε ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ζσζηήο 

πξφζθπζεο ησλ πιηθψλ. Ζ ξεηίλε ζα εθαξκνζηεί ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο, έσο φηνπ 

ε επηθάλεηα θνξεζηεί, απνθεχγνληαο φκσο ηελ δεκηνπξγία ιηκλάδνληνο πιηθνχ, ε δε 

θαηαλάισζή ηεο ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ 150-250gr/m2 ζε δπν ζηξψζεηο αλάινγα κε ηελ 

απνξξφθεζε ηνπ ππνζηξψκαηνο. 

iii. θξάγηζε ησλ πφξσλ ηνπ ππνζηξψκαηνο κε ρπηφ, απηνεπηπεδνχκελν πιηθφ, αζθαιηηθήο θαη 

αθξπιηθήο βάζεο δχν ζπζηαηηθψλ ζε πάρνο 1mm, κε εηδηθά εξγαιεία (ξαθιέηεο). 

iv. Δθαξκνγή ηνπ ηδηαίηεξα ειαζηηθνχ, ρπηνχ ππνζηξψκαηνο αθξπιηθήο βάζεο ζε ηνπιάρηζηνλ 3 

ζηξψζεηο γηα ηελ επίηεπμε πάρνπο 1,00 – 2,00 mm κε εηδηθά εξγαιεία (ξαθιέηεο). 

v. Υάξαμε θαη γξακκνγξάθεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο 

απφ ρξψκαηα ζπκβαηά κε ηνλ ζπλζεηηθφ ηάπεηα θαη αλζεθηηθά ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζιεηηθνχ ηάπεηα κπάζθεη (m²) 

ΔΤΡΩ Δίκοζι δύο (22,00) € 

 

Άπθπο 5o : Ηλεκηποθωηιζμόρ 

Δξγαζίεο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαηαζθεπαζκέλα απφ αινπκίλην ή 

θξάκα αινπκηλίνπ, ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα κε πνχδξα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ραιθφ, κε 

βαθή ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2011/65/EU (RoHS - γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ). Ο βαζκφο ζηεγαλφηεηαο έλαληη 

εηζρψξεζεο λεξνχ θαη ζθφλεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ IP66. Ο δείθηεο κεραληθήο αληνρήο ζε 

θξνχζεηο (βαλδαιηζηηθή αληνρή) ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΘ08. Ο πξνβνιέαο ζα πξέπεη λα 
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δηαζθαιίδεη ηε ζεξκηθή δηαζπνξά, κε ηξφπν ψζηε λα απνηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζηα θξίζηκα εμαξηήκαηα θαη πιηθά. Ζ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζα είλαη απφ -40°C έσο +50°C. Ο πξνβνιέαο ζα δηαζέηεη ειαζηηθέο θιάληδεο 

ζηεγαλνπνίεζεο, γηα πξνζηαζία έλαληη εηζρψξεζεο λεξνχ θαη ζθφλεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

πιηθά πνπ δηαηεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζην ρξφλν θαη αληέρνπλ ζεξκηθή ή κεραληθή 

θαηαπφλεζε. Διαζηηθέο θιάληδεο ζηεγαλνπνίεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκεία αζπλέρεηαο θαη 

κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ζηεγαλφηεηα ηνπ θσηηζηηθνχ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δελ 

επηηξέπνληαη.   Ζ πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξνβνιέα ζα γίλεηαη κε ρξήζε θνηλψλ 

εξγαιείσλ. Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

θαιή πξνζθφιιεζε ηεο βαθήο θαη πξέπεη λα βάθεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηήκαηα βαθήο 

θαηάιιεια λα εγγπεζνχλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζηε δηάβξσζε. Ο 

κεραληζκφο ζηήξημεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ γαιβαληζκέλν αλνμείδσην αηζάιη θαη 

πξέπεη λα επηηξέπεη κεηαβιεηή θιίζε πάλσ απφ ην νξηδφληην επίπεδν ηνπ δξφκνπ απφ -90° έσο 

+90°. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο επηπιένλ βάζεσλ ζηήξημεο. Όιεο νη βίδεο θαη νη 

ζθηθηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη απφ αλνμείδσην αηζάιη. Ζ νπηηθή κνλάδα ζα 

απνηειείηαη απφ ζηνηρεία LED θαη ζα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα αλαθιαζηήξσλ θαηαζθεπαζκέλσλ 

απφ αινπκίλην πςειήο θαζαξφηεηαο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ φρη κεγαιχηεξε απφ 1%. Σα 

LED δελ ζα θέξνπλ δηθφ ηνπο πιαζηηθφ θαθφ, γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηηξηλίζκαηνο θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ. Ζ θσηεηλή εθπνκπή ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη επξεία αζχκκεηξε δέζκε κε γσλία 

εθπνκπήο 40ν ζηνλ άμνλα C90/C270 ηνπ πνιηθνχ δηαγξάκκαηνο. Σν εμσηεξηθφ πιηθφ 

πξνζηαζίαο ηεο νπηηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ςεκέλν γπαιί 

αζθαιείαο πάρνπο 4mm θαη’ ειάρηζην. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε πιαζηηθψλ πιηθψλ γηα 

αθάιππηνπο θαθνχο. Ο πξνβνιέαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο µε θίιηξν αληαιιαγήο ηνπ 

εζσηεξηθνχ αέξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ θαη ε απνθπγή δεκηνπξγίαο 

πδξαηκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο νπηηθήο κνλάδαο.  Ζ νπηηθή κνλάδα είλαη απνζπψκελε θαη κπνξεί 

λα αληηθαηαζηαζεί εχθνια ζην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηε ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ εξγαιείσλ.  

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλν ζχκθσλα µε ην πξφηππν θσηνβηνινγηθήο 

αζθάιεηαο ΔΛ 62471 : Exempt Group (κεδεληθφ θσηνβηνινγηθφ ξίζθν). Ζ θσηεηλή πεγή LED ζα 

είλαη πςειήο απφδνζεο (≥ 140 lm/W).  Σα LED ζα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε ηππσκέλα θπθιψκαηα 

έρνληαο έλα ζηξψκα ζηήξημεο απφ αινπκίλην γηα θαιχηεξε ζεξκηθή δηάρπζε. Ζ ζεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4000Θ. Ο δείθηεο βαζκνχ απφδνζεο ρξσκάησλ ζα είλαη Ra≥70. 

Ζ απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 110 lm/W. 

Ζ δηάξθεηα δσήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100.000 ψξεο L80B10 ζε Tq=25°C. Ο πξνβνιέαο ζα 

θέξεη ειεθηξηθή κνλάδα (ηξνθνδνηηθφ) πιήξσο απνζπψκελε γηα ιφγνπο εχθνιεο ζπληήξεζεο. 

Σν ηξνθνδνηηθφ ζα επηηξέπεη ηε ξχζκηζε ηεο θσηεηλήο ξνήο (Dimming) κέζσ πξσηνθφιισλ 

DALI ή 1-10V. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη μερσξηζηφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ ππεξηάζεηο κέρξη 

10kV, γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ηνπ απφ ειεθηξηθέο αλσκαιίεο.  Γηα ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε κε 

ηα δίθηπν ζα θέξεη ζηππηνζιίπηε IP68 γηα θαιψδηα εμσηεξηθήο δηακέηξνπ απφ 6mm έσο 13mm, 

ελψ ζα λα παξέρεηαη πξν-θαισδησκέλν (φζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία) θαη έηνηκν 

γηα ρξήζε. 

Σηκή αλά πιήξεο εγθαηάζηαζε (ηεκ) 

ΔΤΡΩ Γέκα πένηε σιλιάδερ (15.000,00) € 

 

Άπθπο 6o : Ππομήθεια μπαζκέηαρ πλήπηρ με μεηαλλικό ζηςλοβάηη 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζηπινβάηε κπαζθέηαο ε νπνία είλαη δηαηνκήο ηξαπεδίνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ θαη δεκηνπξγείηαη απφ θχιιν ηεο ιακαξίλαο πάρνπο 3mm θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν. Οη δηαζηάζεηο ζηηο άθξεο ηνπ ζηπινβάηε είλαη 200 x 350 mm ζηελ βάζε θαη 200 
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x 120 mm ζηελ θνξπθή, φπνπ εδξάδεηαη ην ηακπιφ. Κέζα ζηνλ ζηπινβάηε 

ειεθηξνζπγθνιινχληαη ζσιήλεο δηακέηξνπ απφ ¾’’ – 1’’ γηα ηελ ζηαζεξφηεηά ηνπ (αληηαλέκηα). 

ην θάησ κέξνο ηνπνζεηνχληαη δχν πιάηζηα απφ γσλίεο 70 x 70 x 7 mm ηα νπνία, ην έλα 

ειεθηξνζπγθνιιείηαη ζηνλ ζηπινβάηε θαη ην άιιν ζην εηδηθφ κεηαιιηθφ πέδηιν πνπ παθηψλεηαη 

ζην έδαθνο. Οη πίλαθεο θαηαζθεπάδνληαη απφ Plexi-glass, δηαζηάζεσλ: 1,05 x 1,80 m θαη 12mm 

πάρνπο θαη ζηεξίδνληαη ζε πιαίζην απφ θνηινδνθφ 50x30x2 mm, ελψ ελδηάκεζα ηνπνζεηείηαη 

παξέκβπζκα απφ ειαζηηθφ πάρνπο 3 mm γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή ηνπ πίλαθα. Ζ ζηήξημε 

ηνπ plex-glass ζην θνηινδνθφ γίλεηαη κε εηδηθά θξεδαξηζκέλεο γαιβαληζκέλεο βίδεο θαη 

παμηκάδηα αζθαιείαο. ην πίζσ κέξνο ηνπ ηακπιφ, ηνπνζεηνχληαη 4 αληεξίδεο γηα ηελ 

ζηαζεξφηεηα ηνπ πίλαθα. Γηα ηε ζχλδεζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηείηαη 

ειεθηξνζπγθφιιεζε ARGON. Ζ κπαζθέηα νιπκπηαθνχ ηχππ έρεη πξφβνιν 2,6κ. Ζ φιε 

θαηαζθεπή βάθεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο πνχδξαο. Σν ζηεθάλη 

θαηαζθεπάδεηαη απφ καζίθ ζίδεξν 20mm ζε ρξψκα πνξηνθαιί θαη γαηδάθηα γηα ηελ ζηήξημε ηνπ 

δηρηχνπ. Σν αθξηβέο χςνο ηνπ απφ ην έδαθνο είλαη 3,05 m θαη ε δηάκεηξφο ηνπ εζσηεξηθά 

45cm.  

Σν δίρηπ ζα είλαη θηηαγκέλν απφ άζπξν θνξδφλη θαη θξεκαζκέλα ζε θάζε ζηεθάλη. Θα έρνπλ 

χςνο 40εθ. θαη ζα είλαη θηηαγκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλαθφπηεηαη ζηηγκηαία ε νξκή ηεο 

κπάιαο φηαλ πεξλά απφ ην θαιάζη. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην κπαζθέηαο πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο (ηεκ) 

ΔΤΡΩ Υίλια ηπιακόζια (1.300,00) € 

 

Άπθπο 7o : Ππομήθεια θιλέ βόλλεϋ 

πγθξφηεκα ιπφκελν γεπέδνπ πεηνζθαίξηζεο ( VOLLEY ) πιήξεο, ζχκθσλα  κε ηελ αληίζηνηρε 

πξφηππε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο θαη ην αληίζηνηρν πξφηππν ζρέδην, κε ην θηιέ, 

απνηεινχκελν απφ δχν κεηαιιηθνχο νξζνζηάηεο απφ  ραιπβδνζσιήλεο καχξνπο ρσξίο ξαθή 

δηακέηξνπ 88/95 ρηι. πνπ εγθηβσηίδνληαη κέζα ζε ζηεξεφ εγθηβσηηζκφ απφ ζθπξφδεκα C16/20 

ησλ 300 ργξ. ηζηκέληνπ δηαηνκήο 60Υ60Υ60 εθ. κε  ζηαζεξή ππνδνρή απφ γαιβαληζκέλν 

ζηδεξνζσιήλα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ. 

ηε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη αθφκα : 

1. Σν θηιέ θαη ην ζπξκαηφζρνηλν ηέλησζεο ηνπ θηιέ, κε ηα ζηεξίγκαηα θαη ηνλ νδεγφ ηνπ. 

2. Σν ζχζηεκα απνκείσζεο ηεο ηέλησζεο θαη νη ηξνραιίεο πνπ ζηεξεψλνληαη ζε έλαλ απφ ηνπο 

νξζνζηάηεο. 

3. Γχν (2) πψκαηα ηζφπεδεο απφθξαμεο ησλ νπψλ ππνδνρήο ησλ νξζνζηαηψλ. 

4. Υξσκαηηζκφο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ κε δχν (2) ζηξψζεηο κίλην θαη δχν (2) ζηξψζεηο 

ληνχθνπ πηζηνιέην. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά φισλ  ησλ  απαηηνπκέλσλ πιηθψλ       

(ραιπβδνζσιήλαο, γαιβαληζκέλνο ζηδεξνζσιήλαο, πιηθά ζθπξνδέκαηνο κε ηνλ μπιφηππν πιηθά 

ρξσκαηηζκνχ, εμαξηήκαηα, ζπξκαηφζρνηλα, νδεγνί θ.ι.π.) ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ε εξγαζία 

γηα πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ  ζπγθξνηήκαηνο ησλ νξζνζηαηψλ, ε 

δαπάλε απνκείσζεο, θζνξάο, ζπγθφιιεζεο, κηθξνυιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ ζηεξέσζεο, 

θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε πνπ ζα  απαηηεζεί ψζηε ην ζπγθξφηεκα λα 
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απνδνζεί έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξφηππε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ην 

αληίζηνηρν πξφηππν ζρέδην ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ηεκάρην ζπγθξνηήκαηνο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ (ηεκ). 

ΔΤΡΩ Σπιακόζια δέκα (310,00) € 

 

 

ΟΤΦΛΙ  25/10/2019 

   

ΟΤΦΛΙ  25/10/2019 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   

Η ςνηάξαζα Μησανικόρ 

 

Ο Πποϊζηάμενορ Σεσν. Τπηπεζιών 

    

 

Γήμος οςθλίος 

      

        

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

   

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

 

ΓΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ - 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

   

ΠΔ3 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Μελέηη: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΓΗΠΔΓΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΟΤΦΛΙΟΤ» 

 

Πποςπ.:    : #263.999,97# € με 24% ΦΠΑ  

 

Απ. Μελ.: 58/2019 

 

4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Σν παξφλ ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε 

ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ηειεπηαίαο γεληάο ζε ηξία γήπεδα πνδνζθαίξνπ 5Υ5, (νπθιί, Γαδηά, 

Ακφξην) θαη ζπλζεηηθνχ αθξπιηθνχ ηάπεηα ζε πέληε γήπεδα θαιαζνζθαίξηζεο (γπκλάζην – 

ιχθεην νπθιίνπ θαη Σπρεξνχ, πιαηεία Κεζνρσξίνπ, ιίκλε Σπρεξνχ, λεπηαγσγείν Αγξηάλεο) ηνπ 

Γήκνπ νπθιίνπ, ζηα πιαίζηα ηεο  αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ησλ ρψξσλ απηψλ. ηελ 

πξνκήζεηα πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ, εζηίεο γηα ηα 

γήπεδα 5Υ5, κπαζθέηεο θαη δηαρσξηζηηθνχ θηιέ πεηνζθαίξηζεο γηα ηα γήπεδα θαιαζνζθαίξηζεο. 

Οη εξγαζίεο νινθιεξψλνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξνθσηηζκνχ ζηα γήπεδα 

θαιαζνζθαίξηζεο ηεο πιαηείαο Κεζνρσξίνπ θαη ηεο ιίκλεο Σπρεξνχ. 

 

4.1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΘΔΣΙΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΓΗΠΔΓΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ  

Ο πνδνζθαηξηθφο ηάπεηαο ζα είλαη ειαρίζηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο πέινπο άλσζελ ηεο 

πξσηνγελνχο  βάζεο εμήληα (60) ρηιηνζηψλ, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, εγλσζκέλεο αμίαο θαη  

πνηφηεηαο παξαγσγήο. Ο ζπλζεηηθφο ριννηάπεηαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ κνλφθισλεο 

ίζηεο ίλεο πνιπαηζπιελίνπ ειαρίζηνπ πιάηνπο 1,80 ρηι., ειαρίζηνπ πάρνπο 400 κm θαη ειαρίζηνπ 

βάξνπο ηλψλ 1.900 γξ/κ2. Ο ζπλζεηηθφο ριννηάπεηαο ζα είλαη ππθλήο πιέμεο, ηνπιάρηζηνλ 

9.700 ζπξξαθψλ/κ2, ζα έρεη ειάρηζην ζπλνιηθφ βάξνο 2.900 γξ/κ2 θαη ζπλνιηθή γξακκηθή 

ππθλφηεηα ηλψλ ηνπιάρηζηνλ 16.000 dtex. Οη ίλεο, ζα αγθπξνχληαη εληφο ηεο πξσηεχνπζαο, 

πιήξσο πδξνπεξαηήο βάζεο απφ πνιιαπιή δηαζηξσκάησζε πθαζκέλνπ ή κε πθαζκέλνπ 

πνιππξνππιελίνπ ή latex ή πνιπνπξεζάλε θαη ζα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

επηθάλεηα, δηα επηπάζεσο απφ επίζηξσζε πνιπνπξεζάλεο.  

Σεκμηπίωζη απαιηήζεων 

Ύςνο πέινπο 

Εεηείηαη δηφηη ην πςειφηεξν δπλαηφλ χςνο πέινπο βειηηζηνπνηεί ηνλ πξνζδνθψκελν θχθιν δσήο 

ηνπ πξντφληνο. 

Γξακκηθή ππθλφηεηα λήκαηνο 

Εεηείηαη δηφηη ε πςειφηεξε δπλαηή γξακκηθή ππθλφηεηα λήκαηνο πξνζθέξεη αλζεθηηθφηεηα ζε 

απηήλ αλαθνξηθά ηεο θπζηθήο θαη κεραληθήο θαηαπφλεζεο βειηηζηνπνηψληαο ηνλ θχθιν δσήο 

ηνπ ριννηάπεηα θαη κεηψλνληαο ηελ αλάγθε γηα ζπρλή ζπληήξεζε (ρηέληζκα ριννηάπεηα). 

πξξαθέο  

Εεηείηαη δηφηη ε ππθλή πιέμε δεκηνπξγεί βέιηηζην αηζζεηηθά απνηέιεζκα. 

Βάξνο ηλψλ 
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Εεηείηαη δηφηη επί ησλ ηλψλ δηαδξακαηίδεηαη ε δξάζε ηνπ παηρληδηνχ θαη ην βάξνο απηψλ απνηειεί 

θξίζηκν πνηνηηθφ παξάγνληα. 

Πάρνο ίλαο 

Εεηείηαη ιφγσ αλζεθηηθφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο επαλαθνξάο ηεο ίλαο ζε φξζηα ζέζε κεηψλνληαο 

ηελ αλάγθε ζπρλήο ζπληήξεζεο θαη απνθπγήο θαηλνκέλνπ ηζαθίζκαηνο απηήο. 

Πιάηνο ίλαο 

Εεηείηαη ιφγσ βέιηηζηνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο θαζφηη θαιχπηεη ηα θελά πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ ηλψλ φπνπ παξεκβάιιεηαη ην πιηθφ πιήξσζεο αιινηψλνληαο ην 

απνηέιεζκα πξνζνκνίσζεο κε ηνλ θπζηθφ ριννηάπεηα. 

Βάξνο ηάπεηα 

Εεηείηαη ιφγσ ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο απνθπγή κεηαηνπίζεσλ θαη ινηπψλ 

θπκαηηζκψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο. 

Πξσηεχνπζα θαη δεπηεξεχνπζα ππφβαζε 

Εεηείηαη θαζψο, θαηά ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε επίζηξσζε πνιπνπξεζάλεο ζηελ νπίζζηα 

πιεπξά ηνπ ηάπεηα (κε δηάηξεζε πξνθαλψο γηα λα απνξξένπλ ηα πγξά), πξνζθέξεη ζην πιηθφ 

κεγαιχηεξε αληνρή ζε πεξίπησζε επαθήο κε ηνμηθά πιηθά, ζαιάζζην άιαο, κηθξνζσκαηίδηα, 

πγξά, φμηλε βξνρή, ζθφλε θαη θαηάινηπα ηα νπνία δχλαληαη κε ηελ επαθή ηνπο λα δηαβξψζνπλ 

ην πιηθφ latex θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα επηθνιιεζνχλ θαη λα ζσξεπηνχλ ζε 

απηφ θζείξνληαο έηζη ηελ θάησ πιεπξά ηνπ ηάπεηα. Ζ παξαπάλσ επίζηξσζε βειηηψλεη ηελ 

αληνρή ηνπ ηάπεηα ζηε ρεκηθή θαη θπζηθή θαηαπφλεζε. Παξέρεη αθφκε, κεγαιχηεξε αληνρή θαη 

ρξφλν δσήο ζε ελ γέλεη κεραληθή θαη ζεξκηθή θαηαπφλεζε ιφγσ κεγαιχηεξεο ηδηφηεηαο 

απαγσγήο ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην πιηθφ ζην έδαθνο, αιιά θαη ζε ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ελ 

γέλεη κεγαιχηεξν θχθιν δσήο. Σα παξαπάλσ επηηείλνληαη απφ ηε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ζην 

αξρηθφ ζρήκα θαη ζέζε ηνπ κεηά απφ άζθεζε ηάζεο πνπ πξνζθέξεη ε επίζηξσζε ζην, 

απνηξέπνληαο ηελ πξνζσξηλή παξακφξθσζε θαη επηηξέπνληαο κεγαιχηεξε αληνρή ζε 

πεξίπησζε άζθεζεο επαλεηιεκκέλσλ δπλάκεσλ, ηδίσο ζε ζπλζήθεο ζθιεξνχ παηρληδηνχ, 

δηέιεπζεο βαξέσλ θνξηίσλ θαη έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Πξνζθέξεη κηθξφηεξε 

ζπξξίθλσζε ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη θαιχηεξε δπλαηφηεηα ζηαζεξήο ζηξψζεο θαη 

δηαηήξεζεο ζε ζηαζεξφ θαη νκνηνγελέο επίπεδν, ειαρηζηνπνηεκέλε ζηξέβισζε, δηάβξσζε θαη 

αληνρή ζε θζνξέο θαη ζθηζίκαηα. Δπηπιένλ, ηζρπξνπνηεί ηε δέζε θαη έκπεμε ησλ ζπζάλσλ ζην 

πιηθφ, νκνγελνπνηψληαο, ζθξαγίδνληαο θαη πξνζηαηεχνληαο ηηο ζπξξαθέο θαη έηζη απμάλνληαο 

ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηάπεηα, φπσο κεραληθή δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ εθξίδσζε ησλ ηειεπηαίσλ, αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη επαθήο κε πγξά, άξα θαη 

απμάλνληαο ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο πςειήο ππθλφηεηαο ηνπ ηάπεηα, ηε ρξεζηηθφηεηα, ηελ 

εκπεηξία ρξήζεο θαη ηελ εκθάληζή απηνχ, ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αζρέησο έληνλσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Δπίζεο, κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ζξπκκαηηζκψλ, εζσηεξηθήο αλάισζεο θαη 

ζηαδηαθνχ εθθπιηζκνχ ηνπ πιηθνχ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπσο έρνπλ δείμεη ζρεηηθέο κειέηεο 

αληνρήο ζηελ παιαίσζε. εκεηψλεηαη φηη ε επίζηξσζε πνιπνπξεζάλεο σο εθηεινχκελε ζηελ 

νπίζζηα πιεπξά ηνπ ηάπεηα δελ έξρεηαη κελ ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο αιιά σο πιηθφ 

ζθξάγηζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο δέζεο ηνπ ηάπεηα, δειαδή ζην ζεκέιην θαηαζθεπήο ηνπ, 

ήηνη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ, δηαδξακαηίδνληαο θξίζηκν ξφιν γηα ηε ζπλνρή, ηελ ηερληθή 

ηνπ επάξθεηα, ζηαζεξφηεηα θαη ηνλ θχθιν δσήο ηεο ζπλνιηθήο εγθαηάζηαζεο. πκπεξαζκαηηθά, 

φπσο είλαη αλαληίξξεην απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή, ε επίζηξσζε πνιπνπξεζάλεο 

είλαη κηα ιχζε, πνπ απμάλεη ηε ζρέζε απνηειεζκαηηθφηεηαο / θφζηνπο θαη θπξίσο ηελ αληνρή θαη 

ηνλ θχθιν απνηειεζκαηηθήο δσήο θαη δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο ζε ζπλζήθεο φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν φκνηεο κε απηέο ηεο αξρηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ζπληζηψληαο έηζη θξίζηκε 

πνηνηηθή παξάκεηξν, κε ηειηθφ δεηνχκελν ηελ ειαρηζηνπνίεζε αλάγθεο επηζθεπψλ, ηνλ θίλδπλν 

πξφσξεο θζνξάο θαη ηελ ρξνληθά αξαηφηεξε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηάπεηα, κε ην ζπγθξηηηθφ 

πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα λα αιιάδεη ειάρηζηα ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνζθεξφκελα 
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πιενλεθηήκαηα θαη ηδίσο ηε ιηγφηεξν ζπρλή αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηνπ, άξα θαη αχμεζεο ησλ 

πξνο αλάισζε θαη αλαθχθισζε ζπλζεηηθψλ πιηθψλ ζε βάζνο εηψλ. Δμάιινπ, ε επίζηξσζε απηή 

είλαη δπλαηή απφ νπνηνλδήπνηε έκπεηξν θαη ηερληθά θαηαξηηζκέλν θαηαζθεπαζηή ηαπήησλ, 

ρσξίο αιιαγή ησλ ηερληθψλ κεζφδσλ ηνπ, αθνχ δελ κεηαβάιιεη ηελ ίδηα ηελ θαηαζθεπαζηηθή 

δηαδηθαζία ηνπ ριννηάπεηα, απιά ζπληζηά κηα επηπιένλ εθαξκνγή πιηθνχ ζην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο θαη έηζη παξέρεη κηα πεξαηηέξσ πξνδηαγξαθή πνηφηεηαο, ρσξίο ππέξκεηξε 

ζκίθξπλζε ηνπ δπλεηηθνχ θχθινπ θαηαζθεπαζηψλ, ελψ ζεκεησηένλ πσο νη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο 

πιαζηηθψλ θαη ρεκηθψλ ηνπ θφζκνπ (πρ DOW Chemicals, ε νπνία εμφπιηζε κεηαμχ άιισλ κε 

ζπλζεηηθνχο ριννηάπεηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γήπεδα ησλ πξφζθαησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ ηνπ Ρίν 2016, αιιά θαη GrassTex, Arturf, Limonta, θηι), γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο 

ηελ πξνηηκνχλ θαη ηε ζπζηήλνπλ.  

 

Ο ριννηάπεηαο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί επί ποινή αποκλειζµού, ηα θαη΄  ειάρηζηνλ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά : 

 

ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΟΤ ΣΑΠΗΣΑ 

 

(Α) Ηδηφηεηα 

 

(β) Απαίηεζε (Γ) Απνδεηθηηθφ κέζν 

 

Ύςνο πέινπο 60 mm (-0%+∞) Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

Γξακκηθή ππθλφηεηα λεκάησλ 

 

16.000 Dtex (-0%+∞) 

 

Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

πξξαθέο 9.700/m² (-0%+∞) 

 

Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

Πάρνο ίλαο ζε κm 

 

400 micron (-0%+∞) 

 

Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

Πιάηνο ίλαο ζε mm 

 

1,80 mm (-0%+∞) Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

πλνιηθφ βάξνο ηλψλ αλά m2 1.900 gr/ m² (-0%+∞) Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

Βάξνο ηάπεηα αλά m2 2.900 gr/ m² (-0%+∞) Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

Πξσηεχνπζα ππφβαζε Πνιππξνππιέλην ή latex ή 

πνιπνπξεζάλε αλεμαξηήηνπ 

βάξνπο 

Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

Γεπηεξεχνπζα ππφβαζε Πνιπνπξεζάλε αλεμαξηήηνπ 

βάξνπο 

Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

 

Οη  δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφµελσλ ηχπσλ ηερλεηνχ ριννηάπεηα ζα 
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απνδεηθλχνληαη µε ηα θάησζη απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο 

νθείιεη λα ππνβάιιεη επί ποινή αποκλειζµού: 

 

1. Γείγκα ηνπ ηάπεηα δηαζηάζεσλ 20εθ Υ 20εθ πεξίπνπ ζπλνδεπφκελν απφ ηα πιηθά πιήξσζεο 

απηνχ, έθαζην ζε ζαθνπιάθη πνζφηεηαο πεξίπνπ 30ml. 

2. Πιήξεο γξαπηή εγγχεζε νρηψ (8) εηψλ, ρσξίο απνκεηψζεηο θαη εμαηξέζεηο, απφ ην 

εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ ριννηάπεηα γηα ην πξνζθεξφκελν κνληέιν ριννηάπεηα. 

3. Πιήξεο γξαπηή εγγχεζε νρηψ (8) εηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ριννηάπεηα, ρσξίο 

απνκεηψζεηο θαη εμαηξέζεηο, απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή. 

4. Δξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ηνπ πξνο ηνπνζέηεζε ηάπεηα πνπ λα θαιχπηεη ηα αλσηέξσ ειάρηζηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα πξνθχπηεη ε απνδνρή ηνπ αλαθνξηθά ησλ απαηηήζεσλ FIFA 

Quality θαη FIFA Quality PRO.  

5. ήκα θαηαιιειφηεηαο γεπέδνπ είηε FIFA Quality είηε FIFA Quality PRO (field certificate) 

ζπκθψλσο ηνπ ηζρχνληα νδεγνχ Handbook of Requirements Football turf εθδφζεσο 

Οθησβξίνπ 2015. 

6. Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο καθξνρξφληαο θζνξάο πξνζθεξφκελνπ ζπλζεηηθνχ 

ριννηάπεηα κε ηελ κέζνδν Lisport XL γηα 15.000 θχθινπο. 

7. Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο πξνζθεξφκελνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν REACH. 

8. Απνηέιεζκα εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο πξνζθεξφκελνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν ΔΛ 15330-1. 

9. Απνηέιεζκα εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο πξνζθεξφκελνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν NF P90-112. 

10. Πηζηνπνίεζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα πσο αλήθεη ζηελ ιίζηα ησλ 

πξνηηκψκελσλ απφ ηελ FIFA παξαγσγψλ (FIFA Preferred Producer). 

11. χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΗSO 9001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

παξαγσγή ριννηάπεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 

12. χζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ΗSO 14001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή ριννηάπεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 

13. χζηεκα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαηά ISO 45001:2018 κε πεδίν εθαξκνγήο 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή ριννηάπεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 

14. χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΗSO 9001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ θαηαζθεπή 

γεπέδσλ κε ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ηερληθέο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δήισζε ηνπ 

ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ΗSO 9001:2015 θαηαζθεπήο γεπέδσλ κε ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα). 

15. χζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ΗSO 14001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ 

θαηαζθεπή γεπέδσλ κε ριννηάπεηα. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δήισζε ηνπ 

ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ΗSO 14001:2015 θαηαζθεπήο γεπέδσλ κε ριννηάπεηα). 

16. χζηεκα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζηελ εξγαζία θαηά ISO 45001:2018 κε πεδίν εθαξκνγήο 

ηελ θαηαζθεπή γεπέδσλ κε ριννηάπεηα. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

δήισζε ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ 

δπλαηφηεηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ISO 45001:2018 θαηαζθεπήο γεπέδσλ κε ριννηάπεηα). 
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17. Πηζηνπνηεηηθφ ηερλίηε εθαξκνγήο αζιεηηθψλ δαπέδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα εθαξκνγήο 

ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα. 

 

Γηα φια ηα παξαπάλσ ηζρχεη ε πξφβιεςε πεξί ηζνδπλάκσλ θαη’ άξ. 82 Λ. 4412/2016.Σα 

Πξφηππα θαη Πηζηνπνηήζεηο πεξί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

αθνξνχλ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη πνηφηεηα, σο θαη ηα ηζνδχλακα απηψλ θαη’ άξ. 82 Λ. 

4412/2016, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζεσξνχληαη θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πεξί ηελ ηερληθή-

επαγγεικαηηθή επάξθεηα. 

 

4.2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΘΔΣΙΚΟΤ  ΣΑΠΗΣΑ ΜΠΑΚΔΣ 

 

Ο αζιεηηθφο ηάπεηαο κπάζθεη ζα είλαη ζπλνιηθνχ πάρνπο 2,00 ρηι. θαη’ ειάρηζηνλ κε ηειηθή 

επίζηξσζε ρπηή ειαζηηθή, αθξπιηθή, απηνεπηπεδνχκελε, αληηνιηζζεξή επέλδπζε θαη ππφζηξσκα 

ειαζηηθφ δάπεδν απνηεινχκελν απφ αθξπιηθέο ξεηίλεο, ραιαδηαθά αδξαλή, θαη βειηησηηθά 

απφρξσζεο πξάζηλνπ, θφθθηλνπ ή θαθέ ή ζπλδπαζκνχ ηνπο. 

 

Οη  δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφµελσλ ηχπσλ ζπλζεηηθνχ ηάπεηα ζα 

απνδεηθλχνληαη µε ηα θάησζη απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο 

νθείιεη λα ππνβάιιεη επί ποινή αποκλειζµού: 

 

1. Γείγκα ηνπ ηάπεηα αλεμαξηήησο δηάζηαζεο. 

2. Γξαπηή εγγχεζε ηξηψλ (3) εηψλ, απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή γηα ηνλ πξνζθεξφκελν 

ηάπεηα. 

3. χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΗSO 9001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ θαηαζθεπή 

αθξπιηθνχ ειαζηηθνχ ηάπεηα. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ηερληθέο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δήισζε ηνπ 

ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ΗSO 9001:2015 θαηαζθεπή αθξπιηθνχ ειαζηηθνχ ηάπεηα). 

4. χζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ΗSO 14001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ 

θαηαζθεπή αθξπιηθνχ ειαζηηθνχ ηάπεηα. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

δήισζε ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ 

δπλαηφηεηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ΗSO 14001:2015 θαηαζθεπήο αθξπιηθνχ ειαζηηθνχ 

ηάπεηα). 

5. χζηεκα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζηελ εξγαζία θαηά ISO 45001:2018 κε πεδίν εθαξκνγήο 

ηελ θαηαζθεπή αθξπιηθνχ ειαζηηθνχ ηάπεηα. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

δήισζε ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ 

δπλαηφηεηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ISO 45001:2008 θαηαζθεπήο αθξπιηθνχ ειαζηηθνχ 

ηάπεηα). 

6. Πηζηνπνίεζε ελφο ηνπιάρηζηνλ ηερλίηε εθαξκνγήο αζιεηηθψλ δαπέδσλ. 

Γηα φια ηα παξαπάλσ ηζρχεη ε πξφβιεςε πεξί ηζνδπλάκσλ θαη’ άξ. 82 Λ. 4412/2016. 

Σα Πξφηππα θαη Πηζηνπνηήζεηο πεξί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

αθνξνχλ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη πνηφηεηα, σο θαη ηα ηζνδχλακα απηψλ θαη’ άξ. 82 Λ. 
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4412/2016, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζεσξνχληαη θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πεξί ηελ ηερληθή-

επαγγεικαηηθή επάξθεηα. 

 

4.3 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Οη  δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ αζιεηηθφ εμνπιηζκφ ζα απνδεηθλχνληαη µε ηα θάησζη 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ππνβάιιεη επί ποινή 

αποκλειζµού: 

 

1. χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΗSO 9001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ θαηαζθεπή 

αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δήισζε ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα 

ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ΗSO 

9001:2015 θαηαζθεπήο αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ). 

2. χζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ΗSO 14001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ 

θαηαζθεπή αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ηερληθέο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δήισζε ηνπ 

ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ΗSO 14001:2015 θαηαζθεπήο αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ). 

3. χζηεκα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζηελ εξγαζία θαηά ISO 45001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο 

ηελ θαηαζθεπή αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δήισζε ηνπ 

ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ISO 45001:2015 θαηαζθεπήο αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ). 

Γηα φια ηα παξαπάλσ ηζρχεη ε πξφβιεςε πεξί ηζνδπλάκσλ θαη’ άξ. 82 Λ. 4412/2016. 

Σα Πξφηππα θαη Πηζηνπνηήζεηο πεξί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

αθνξνχλ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη πνηφηεηα, σο θαη ηα ηζνδχλακα απηψλ θαη’ άξ. 82 Λ. 

4412/2016, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζεσξνχληαη θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πεξί ηελ ηερληθή-

επαγγεικαηηθή επάξθεηα. 

 

4.4 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΩΣΙΜΟΤ 

 

Οη  δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα απνδεηθλχνληαη µε ηα θάησζη 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ππνβάιιεη επί ποινή 

αποκλειζµού: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ γηα ηελ παξαγσγή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ γηα ηελ παξαγσγή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

3. χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΗSO 9001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ θαηαζθεπή 

θσηηζκνχ γεπέδσλ. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δήισζε ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα 

ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 
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πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ΗSO 

9001:2015 θαηαζθεπήο θσηηζκνχ γεπέδσλ). 

4. χζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ΗSO 14001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ 

θαηαζθεπή θσηηζκνχ γεπέδσλ. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ηερληθέο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δήισζε ηνπ 

ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ΗSO 14001:2015 θαηαζθεπήο θσηηζκνχ γεπέδσλ). 

5. χζηεκα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζηελ εξγαζία θαηά ISO 45001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο 

ηελ θαηαζθεπή θσηηζκνχ γεπέδσλ. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ηερληθέο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δήισζε ηνπ 

ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ISO 45001:2015 θαηαζθεπήο θσηηζκνχ γεπέδσλ). 

Γηα φια ηα παξαπάλσ ηζρχεη ε πξφβιεςε πεξί ηζνδπλάκσλ θαη’ άξ. 82 Λ. 4412/2016. 

Σα Πξφηππα θαη Πηζηνπνηήζεηο πεξί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

αθνξνχλ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη πνηφηεηα, σο θαη ηα ηζνδχλακα απηψλ θαη’ άξ. 82 Λ. 

4412/2016, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζεσξνχληαη θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πεξί ηελ ηερληθή-

επαγγεικαηηθή επάξθεηα. 

 

 

ΟΤΦΛΙ  25/10/2019 

   

ΟΤΦΛΙ  25/10/2019 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   

Η ςνηάξαζα Μησανικόρ 

 

Ο Πποϊζηάμενορ Σεσν. Τπηπεζιών 

    

 

Γήμος οςθλίος 

      

        

        

        

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

   

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

 

ΓΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ - 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

   

ΠΔ3 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Μελέηη: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΓΗΠΔΓΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΟΤΦΛΙΟΤ» 

 

Πποςπ.:    : #263.999,97# € με 24% ΦΠΑ  

 

Απ. Μελ.: 58/2019 

 

5. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Ανηικείμενο ππομήθειαρ 

Ζ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε 

ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ηειεπηαίαο γεληάο ζε ηξία γήπεδα πνδνζθαίξνπ 5Υ5, ζπλζεηηθνχ 

ειαζηηθνχ ηάπεηα ζε πέληε γήπεδα θαιαζνζθαίξηζεο θαζψο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ αζιεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ην Γήκν νπθιίνπ, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή – ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Κειέηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ 

δηαηάμεηο: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/06 «Θψδηθαο ∆ήµσλ θαη Θνηλνηήησλ» 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016  

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ 160/Α/2014) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνµίαο, νξγαλσηηθά ζέµαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνµηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεη» 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ 120/Α/2013) «Δζληθφ ζχζηεµα Ζιεθηξνληθψλ  

∆εµνζίσλ  πµβάζεσλ  θαη  άιιεο  ∆ηαηάμεηο»,  φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ Τπνπαξάγξαθν 

Σ20, ηνπ 1νπ άξζξνπ ηνπ Λ.4254/2014 (ΦΔΘ 85/Α/2014) 

5) Ζ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΘ 2677/Β/21-10-2013)  «Σερληθέο ιεπηνµέξεηεο  θαη  

δηαδηθαζίεο  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  Δζληθνχ  πζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ 

(Δ..Ζ.∆Ζ..)» 

6) Ζ µε αξηζµ. πξση. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΗΘΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο µε ζέµα «Δλεµέξσζε γηα 

ην Δζληθφ χζηεµα Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (ΔΖ∆Ζ)». 

7) Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΠΟΙ 1163/ΦΔΘ 1675 Β’/3-7-2013 «Όξνη θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο – 

επηζηξνθήο γηα ηελ εθαξµνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ παξάβνινπ». 

8)Σν Λ. 4250/ΦΔΘ 74 Α’/26-03-2014 «∆ηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Λνµηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ ∆εµνζίνπ Σνµέα – Σξνπνπνίεζε ∆ηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζµίζεηο». 

9)Σν Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεµνζηνλνµηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία 

(ελζσµάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεµφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

10)Σν Λ. 4320/ΦΔΘ 29Α/19-03-2015 «Ρπζµίζεηο γηα ηε ιήςε άµεζσλ µέηξσλ γηα ηελ 

αληηµεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Θπβέξλεζεο θαη ησλ Θπβεξλεηηθψλ 

νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 37. 
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11)Σα άξζξα 134-138 ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ 160/Α/2014), µε ην ζεζµηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη 

πιένλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΖ∆Ζ 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ςµβαηικά ζηοισεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο είλαη :  

1.         Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο 

2.         Ζ  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

3.         Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο – Σηκνιφγην Κειέηεο 

4.         Ζ Σερληθή Έθζεζε 

 

Άπθπο 4°:  ςμμεηοσή –Παποσή  πληποθοπιών 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

πξνκήζεηα κε ππνβνιή πξνζθνξάο ηνπο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ. 

 

Άπθπο 5ο:  Υπόνορ Ιζσύορ ηων Πποζθοπών-Σιμέρ Πποζθοπών 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο, πξνζκεηξνχκελνο απφ ηελ 

επνµέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα θάζε ππνςήθην 

πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηειηθά λα πξνκεζεχζεη ην πεξηγξαθφκελν ζηε  κειέηε είδνο 

, ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. πλεπψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

ηηκή κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ην πξνο πξνκήζεηα είδνο ζα παξακέλεη 

ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θαη ηεο ηειεπηαίαο παξάδνζεο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ είδνπο ζχκθσλα κε φηη 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή 

ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

 

Άπθπο 6ο: Σπόπορ εκηελέζεωρ ηηρ πποµήθειαρ 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε αλνηθηφ δεµφζην ειεθηξνληθφ µεηνδνηηθφ 

δηαγσληζµφ, θαη εγγπεηηθέο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 

4412/2016., γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή. 

 

Άπθπο 7°: ύµβαζη 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφµν έγθξηζε ηνπ απνηειέζµαηνο απηήο, 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζµέλν ηφπν θαη ρξφλν, εληφο δέθα (10) εµεξψλ, απφ ηελ 

εµεξνµελία θνηλνπνίεζεο ηνπ απνηειέζµαηνο πξνο ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο θαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. 

 

Άπθπο 8°: Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ  

Ο µεηνδφηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη µέζα ζε δηάζηεµα δέθα (10) εµεξψλ 

απφ ηελ πξνζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθε ηεο ζχκβαζεο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο, 

πξνζθνµίδνληαο επί πνηλή απνθιεηζµνχ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο 

θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. Ζ 
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εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο. Ζ 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο επηζηξέθεηαη µεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνµήζεηαο. Ο πξνµεζεπηήο πνπ δελ ζα πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζµία πνπ νξίζηεθε 

λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχµβαζε θεξχζζεηαη  έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε  θαη απφ θάζε 

δηθαίσµα πνπ απνξξέεη απφ απηή µε απφθαζε µαο. 

Οη εγγπεηηθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε 

ηεο πκθσλίαο εξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2513/1997 θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 

Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 

κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  

 

Άπθπο 9:  Υπόνορ εγγύηζηρ  

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ζα θαζνξηζηεί µε ηελ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ Κειέηε ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

 

Άπθπο 10°: Ποινικέρ πήηπερ - Έκπηωζη ηος Αναδόσος 

ηνλ πξνµεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ε ζχµβαζε θαη απφ 

θάζε δηθαίσµα ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εθφζνλ δελ θφξησζε, δελ παξέδσζε ή 

εγθαηέζηεζε ηα ζπµβαηηθά πιηθά, µέζα ζηνλ ζπµβαηηθφ ρξφλν επηβάιινληαη µε απφθαζή ηνπ 

αξκνδηνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αζξνηζηηθά νη εμήο θπξψζεηο: 

1. Θαηάπησζε νιηθή ή µεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπµµεηνρήο ή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχµβαζεο θαηά πεξίπησζε. 

2. Πξνζσξηλφο απνθιεηζµφο ηνπ πξνµεζεπηή απφ ηηο πξνµήζεηεο ηνπ ΟΣΑ γηα ρξνληθφ δηάζηεµα 

πνπ δελ µπνξεί λα είλαη µηθξφηεξν ηνπ εμαµήλνπ νχηε µεγαιχηεξν ηνπ έηνπο. 

 

Άπθπο 11°: ςμβαηική πποθεζμία  

Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 

ηέζζεπιρ (4) μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.  

 

Άπθπο 12°: Σπόπορ πληπωμήρ  

Γηα ηελ πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο πνζνχ #263.999,97€#  ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην 

πξφγξακκα ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑ. 61.7331.003 ηνπ νηθνλνκηθνχ  έηνπο  2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 58 

Άπθπο 13°: Φόποι – ηέλη – κπαηήζειρ  

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο θαη ην θφζηνο 

δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 

 

 

 

ΟΤΦΛΙ  25/10/2019 

   

ΟΤΦΛΙ  25/10/2019 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   

Η ςνηάξαζα Μησανικόρ 

 

Ο Πποϊζηάμενορ Σεσν. Τπηπεζιών 

    

 

Γήμος οςθλίος 

      

        

        

        

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

   

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

 

ΓΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ - 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

   

ΠΔ3 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
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