
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Διακήρυξη 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την Προμήθεια &εγκατάσταση εξοπλισμού για την  
πρόσβαση ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Πολυγύρου 

Προϋπολογισμού: 199.889,36€ (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

Αρ. πρωτ φ6στ/1999/19-2-2021 
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Περιεχόμενα 
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1 

2 

1.555 

1.1555 
1.2555 
1.3666 
1.4999 
1.5111111 
1.6111111 
1.7121212 

2.131313 

2.1131313 
2.1.1131313 
2.1.2131313 
2.1.3131313 
2.1.4141414 
2.1.5141414 

2.2151515 
2.2.1151515 
2.2.2151515 
2.2.3151515 
2.2.4181818 
2.2.5191919 
2.2.6191919 
2.2.8191919 
2.2.9191919 

2.2.9.1191919 
2.2.9.2202020 

2.3232323 
2.3.1232323 

2.4242424 
2.4.1242424 
2.4.2242424 
2.4.3262626 
2.4.4272727 
2.4.5272727 
2.4.6272727 

3.292929 

3.1 292929 
3.1.1292929 
3.1.2292929 

3.2303030 
3.3313131 
3.4313131 
3.5333333 

4.343434 

4.1343434 
4.2 343434 
4.3343434 
4.4353535 
4.5353535 
4.6353535 
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5.373737 

5.1373737 
5.2373737 
5.3383838 

6.393939 

6.1 393939 
6.2 404040 
6.3404040 
6.4414141 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ42 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ42 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΤΕΥΔ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)-6161 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ844 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9999999 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1001001002 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50 

Πόλη ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 63100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 23710 25192 – 23710 25116 

Φαξ 23710 25194 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tech10@polygyros.gr, tech11@polygyros.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Παπασαραφιανός Γεώργιος, Κοζάρη Χριστίνα 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.polygyros.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο  Δήμος Πολυγύρου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Ο.Τ.Α.) 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. 

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 

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

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος/νομικό 
πρόσωπο κατά περίπτωση και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυση τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

β)       Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:www.polygyros.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ1551. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 60.7341.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα. 

mailto:tech11@polygyros.gr
http://www.polygyros.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.polygyros.gr/
http://www.polygyros.gr/
http://www.polygyros.gr/
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 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(αριθ. 
ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510029). 

  Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 
την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Πολυγύρου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20214-2020» με βάση την απόφαση 
ένταξης με Α.Π. 4910/1638/Α3/03.08.2018 (ΑΔΑ: 64ΘΒ465ΧΙ8-ΛΜΑ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5022224.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ». 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την  πρόσβαση ΑΜΕΑ σε 
παραλίες του Δήμου Πολυγύρου». 

    Τα υπό προμήθεια είδη περιλαμβάνονται σε τέσσερις ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ 1:  

Αποτελούμενη από: 

1.1ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ : Θα δίνει τη δυνατότητα σε 
άτομα με προβλήματα όρασης να εισέρχονται στη θάλασσα και να επιστρέφουν στην θέση τους στην 
παραλία, μόνα τους, καθώς  θα ενημερώνει τον χρήστη για τη θέση του και την απόστασή του από την 
παραλία. Ο σχεδιασμός του θα αποσκοπεί στην ικανοποίηση του αισθήματος φυσικής και ψυχολογικής 
ασφάλειας, της οικειότητας με το χώρο και θα τονώνει το ενδιαφέρον για το χώρο. 

ΟΜΑΔΑ 2: 

Αποτελούμενη από: 

2.1 ΜΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ: 
Η διάταξη θα χρησιμοποιείται προκειμένου να παρέχει σε άτομα με κινητικά προβλήματα τη δυνατότητα 
αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα. Η διάταξη θα είναι αυτόνομη ενεργειακά καθώς θα διαθέτει 
φωτοβολταϊκό στοιχείο ενώ θα μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε καταστάσεις χαμηλής ηλιοφάνειας. 

ΟΜΑΔΑ 3: 

Αποτελούμενη από: 

3.1. ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ (πλάτους 1,5μ):Ειδικός ευδιάκριτος κινητός διάδρομος ο 
οποίος θα δημιουργεί πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης στην παραλία. 
Σε κάθε παραλία θα τοποθετηθεί διάδρομος για την πρόσβαση από την παραλία προς τη θάλασσα αλλά 
και για την σύνδεση των λειτουργικών σημείων της παραλίας και των υποδομών. 

3.2. ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ (πλάτους 1μ): Ειδικός ευδιάκριτος κινητός διάδρομος ο οποίος θα 
δημιουργεί πρόσβαση ατόμων με προβλήματα όρασης στην παραλία. Θα είναι μη μόνιμη κατασκευή και 
θα παρέχει ομαλή επιφάνεια χωρίς κενά. Η δομή του θα είναι διαπερατή και θα παραμένει δροσερή όταν 
εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία, διευκολύνοντας έτσι το περπάτημα με γυμνά πόδια. Στις πλαϊνές άκρες 
θα φέρει διαγράμμιση με λευκές λωρίδες, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτοι από τα άτομα με μειωμένη 
όραση. Θα δημιουργεί δίκτυο σύνδεσης τόσο μεταξύ των υποδομών, όσο και με τις εκτός παραλίας θέσεις 
εξυπηρέτησης των ΑμεΑ (θέσεις στάθμευσης, θέσεις σκίασης, αποδυτήρια). 

3.3 ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΝΕΛ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ: Θα τοποθετηθούν παραπλεύρως των διαδρόμων για να 
χρησιμοποιηθούν ως χώροι σκίασης/ανάπαυσης των εξυπηρετούμενων επισκεπτών και αναπηρικών 
αμαξιδίων, στις επιλεγμένες παραλίες του Δήμου, όπου πρόκειται να εγκατασταθούν οι μη μόνιμες 
υποδομές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ΑμεΑ. Τα πάνελ θα παρέχουν αποτελεσματική επιφάνεια 
πρόσβασης και στα αναπηρικά αμαξίδια  
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3.4ΑΜΦΙΒΙΟ-ΠΛΩΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ: Θα είναι πλωτό αναπηρικό αμαξίδιο που θα έχει τη δυνατότητα να 
επιπλέει και να κινείται στην επιφάνεια του νερού (με ικανοποιητική άνωση και μεγάλη σταθερότητα), να 
παρέχει ευκολία πρόσβασης στην παραλία καθώς και πλεύση στο νερό. 

ΟΜΑΔΑ 4: 

Αποτελούμενη από: 

4.1ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: Θα είναι κλειστού τύπου καμπίνα, διαστάσεων περίπου 
1,60mx1,60mκαι εσωτερικού ύψους 2,00m τουλάχιστον, με εργονομική διαρρύθμιση που θα επιτρέπει 
την άνετη κίνηση του ατόμου καθώς και του συνοδού του. Θα διαθέτει άριστη εργονομία, 
λειτουργικότητα και αισθητική και θα εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο.  Ο σχεδιασμός της θα 
επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό χρήσεων και την εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της δεξαμενής της. 

4.2 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ: Θα είναι κινητός, ισχυρής 
κατασκευής, θα έχει εργονομική και λειτουργική διαρρύθμιση. Θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος 
από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές-χαμηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς. Θα 
διαθέτει πάγκο όπου θα κάθεται ο χρήστης αμαξιδίου και θα έχει την δυνατότητα αλλαγής ρούχων.  Οι 
εσωτερικές διαστάσεις, θα επιτρέπουν την πλήρη και άνετη κίνηση τόσο των ατόμων με αναπηρικό 
αμαξίδιο, όσο και των ατόμων που τα συνοδεύουν. Θα διαθέτει άριστη εργονομία, λειτουργικότητα και 
αισθητική και θα εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο. Ο σχεδιασμός της θα επιτρέπει τον μέγιστο 
αριθμό χρήσεων και την εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της δεξαμενής της. 

4.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ: Ειδικές πινακίδες από αλουμίνιο με μεμβράνη 
αντανακλαστικότητας και επιπλέον πλαστικοποίηση, που θα παρέχουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με 
τον εξοπλισμό της παραλίας. 

4.4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ: Το σύστημα σκίασης (ομπρέλα) θα είναι στιβαρής και ανθεκτικής κατασκευής, 
καθώς θα πρέπει να προσφέρει και να εξασφαλίζει ασφαλή σκίαση. Θα έχουν διάμετρο τουλάχιστον 2,30 
m. Ο ορθοστάτης θα είναι από εμποτισμένο ξύλο Φ8 ύψους 3m και όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα βερνίκια και χρώματα τα οποία προστατεύουν τα ξύλινα 
μέρη δεν θα περιέχουν μόλυβδο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Όλα τα βερνίκια, χρώματα, μεταλλικά, 
πλαστικά και ξύλινα στοιχεία, θα είναι ανθεκτικά στην θαλάσσια διάβρωση, σε διαβρωτικά περιβάλλον 
(αλάτι) στις χημικές και αλκαλικές ουσίες, στις ακραίες θερμοκρασίες, καθώς και στην ηλιακή ακτινοβολία. 

4.5 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ για ΑΜΕΑ: Ειδικός κάδος απορριμμάτων για άτομα με κινητικά 
προβλήματα, από πολυαιθυλένιο, με οπή στο εμπρόσθιο μέρος για να είναι εύκολα προσβάσιμη από 
άτομα/χειριστές αναπηρικών τροχοκαθισμάτων. 

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

 

α/α ΕΙΔΟΣ CPV 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 33196200-2 

2 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 33196200-2 

3 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ 34953000-2 

4 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ 34953000-2 

5 ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΝΕΛ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ 34953000-2 

6 ΑΜΦΙΒΙΟ – ΠΛΩΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 33193000-9 

7 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ ΑΜΕΑ 24955000-3 
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8 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ /ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ 24955000-3 

9 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 31523200-0 

10 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 39295100-7 

11 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ για ΑΜΕΑ 34928480-6 

 

Προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά για την κάθε ομάδα ή για το σύνολο της δημοπρατούμενης 
προμήθειας. Προσφορά για τμήμα της κάθε ομάδας ή για μικρότερη ποσότητα από την περιγραφόμενη, 
απορρίπτεται. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 239.964,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 
& 24% για τα επιμέρους είδη (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 199.889,36,ΦΠΑ 13% : € 9.334,00, ΦΠΑ 
24% :€ 30.741,44).  

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά είδος και ανά ομάδα περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα: 

 

α/α ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Ομάδα1 : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

1.1 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

Σετ . 2 31.435,68 62.871,36 

    ΣΥΝΟΛΟ 62.871,36 

    ΦΠΑ 24% 15.089,12 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 77.960,48 

Ομάδα 2 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

2.1 ΜΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΤΕΜ. 2 30.500,00 61.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 61.000,00 

ΦΠΑ 13% 7.930,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 68.930,00 

Ομάδα 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ 

3.1 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ (πλάτους 
1,5μ.) 

τρεχ. μέτρα 180 214,00 38.520,00 

3.2 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
ΟΔΕΥΣΗΣ(πλάτους 1,0μ.) 

τετρ. μέτρα 30 108,00 3.240,00 

3.3 ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΝΕΛ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΩΡΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ 

ΤΕΜ. 16 285,00 4.560,00 

3.4 ΑΜΦΙΒΙΟ - ΠΛΩΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΤΕΜ. 4 2.700,00 10.800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 57.120,00 

ΦΠΑ 24% 11.116,80 

ΦΠΑ 13% 1.404,00 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 69.640,80 

Ομάδα 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

4.1 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ 
ΑμεΑ 

ΤΕΜ. 2 3.000,00 6.000,00 

4.2 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ 
ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ 

ΤΕΜ. 2 3.600,00 7.200,00 

4.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

ΤΕΜ. 8 164,75 1.318,00 

4.4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΕΜ. 16 225,00 3.600,00 

4.5 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ  ΑμεΑ 

ΤΕΜ. 2 390,00 780,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 18.898,00 

ΦΠΑ 24% 4.535,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.433,52 

 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ (Ομάδας 1, Ομάδας 2 & Ομάδας3&Ομάδας 4)  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 
199.889,36 

Φ.Π.Α. 13% 9.334,00 

Φ.Π.Α. 24% 30.741,44 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 239.964,80 

 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις (3) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Ι  της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
αποκλειστικά βάσει της τιμής 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει 

- του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) 
- Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013»,όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει 
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- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

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

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

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

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

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

- του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ.Α΄), ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε από 
τον ν.4334/2015, τον ν.4472/2017 και ισχύει 

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

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

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

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

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

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

- του Κανονισμού 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 
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(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 283/2014 
και της απόφασης αριθ. 541//2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

- του άρθρου 5 της απόφασης με Α.Π. 11389/1993 (Β’ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

- την με Α.Π. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β’/31/12/2018) Αντικατάσταση της με Α.Π. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης 
‘’Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων’’ 

- η με Α.Π. ΕΥΔ 6254/878/Α3/27.11.2017 (ΑΔΑ: 61Ε8465Χ18-ΒΔΔ) Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 
στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Κωδ. Πρόσκλησης 075 και α/α ΟΠΣ 
2309) με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» 

- η Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. 
4910/1638/Α3/03.08.2018 (ΑΔΑ: 64ΘΒ465ΧΙ8-ΛΜΑ) για την ένταξη της πράξης «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Πολυγύρου» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5022224 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» 

- την με Α.Π. ….. απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για το υποβληθέν 
από το Δήμο Πολυγύρου σχέδιο του τεύχους δημοπράτησης του παρόντος έργου και τη διαδικασία 
σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί 

- Την υπ’ αρ.  ……………  Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου για την έγκριση υποβολής πρότασης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020’’ 

- Την υπ’ αρ. ………../2020 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου για την έγκριση διενέργειας της εν λόγω 
προμήθειας 

- Την υπ’ αρ. 206/2020(ΑΔΑ: ΨΓΛΦΩΞΜ-ΖΔΟ) Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Πολυγύρου σχετικά με την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία του 
ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. 

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/03/2021 και ώρα 23.00 μμ 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , την 19  Μαρτίου,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 106601 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα: σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www. polygyros.gr στο πεδίο: Διακηρύξεις(http://www.polygyros.gr) 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των  αρχικών και τυχόν επαναληπτικών δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον 
ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, 
σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ ….) 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] (Παράρτημα ΙΙ) 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 
Παράρτημα Ι) Η υπ’ αριθμ. 3/2018 Μελέτη που αποτελείται από τα τεύχη: α) Τεχνική Περιγραφή, 
β) Τεχνικές Προδιαγραφές, γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και 
δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 το Φύλλο Συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙΙ) 

 τα Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Παράρτημα ΙV) 

 το Σχέδιο της Σύμβασης (Παράρτημα V) 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 8 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  

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

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. Τα έντυπα – prospectus λειτουργιών, τεχνικών ενεργειακών χαρακτηριστικών υποβάλλονται 
μόνο στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

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

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε ποσοστό 1 % της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ (με την ανάλογη στρογγυλοποίηση), δηλαδή 
για κάθε μία από τις ομάδες 1, 2, 3 και 4 αντίστοιχα στο ποσό που αναφέρεται παρακάτω: 

ΟΜΑΔΑ 1: εγγύηση ποσού 628,71 ευρώ 

ΟΜΑΔΑ 2: εγγύηση ποσού 610,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ 3: εγγύηση ποσού 571,20 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ 4: εγγύηση ποσού 188,98 ευρώ. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι τουλάχιστον για επτά (7) μήνες από την 
ημερομηνία του διαγωνισμού άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

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

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

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

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

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

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

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

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

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

γ)Η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

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

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

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

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

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

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

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

2.2.3.4.Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

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

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

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

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, 
δηλαδή σε εμπορία ή κατασκευή του προσφερόμενου είδους. 

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

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  δηλώνουν ότι  διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών  των τριών 
(3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσο ή μεγαλύτερο με το 
ποσό προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, χωρίς ΦΠΑ για την Ομάδα/Ομάδες για τις οποίες 
υποβάλλει προσφορά. 

Σε περίπτωση  που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας  δραστηριοποιείται  για χρονικό  διάστημα 
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 100% του 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων η παραπάνω προϋπόθεση  μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  

 κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2017-2019) θα πρέπει να έχουν εκτελέσει και 
ολοκληρώσει επιτυχώς από κοινού ή εξ’ ολοκλήρου μία (1) τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας, 
συναφούς αντικειμένου με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ύψους κατ’ ελάχιστον ίσο με 
το 80%  του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης σύμβασης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, βασιζόμενα σε ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς (άρθρο 82 του Ν.4412/2016). 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr). 

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

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΤΕΥΔ κατά μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

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

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

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

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή τους. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  
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Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

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

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

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

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

γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Εναλλακτικά ο 
Οικονομικός Φορέας μπορεί να καταθέσει ένορκη βεβαίωση, για την απόδειξη ότι δεν εμπίπτει σε καμία 
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις κυρώσεις που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
και αφορούν σε: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή ββ) δύο πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
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οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Τα εν λόγω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό δεν γίνεται 
δεκτό εάν έχει μεν εκδοθεί μέσα στο ανωτέρω διάστημα, η διάρκεια ισχύος όμως που τυχόν αναγράφεται 
σε αυτό λήγει νωρίτερα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Β.3. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλουν: 

Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιεύσεων οικονομικών ισολογισμών της επιχείρησης, στην περίπτωση 
που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων που προηγούνται του έτους του 
διαγωνισμού. 

Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών 
για την τελευταία τριετία  ίσο τουλάχιστον με τον προϋπολογισμό του τμήματος της προμήθειας για την 
οποία υποβάλουν προσφορά. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
(3) διαχειριστικών χρήσεων (δηλαδή για ένα ή δύο χρόνια) τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις 
δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι ίσο με το 1/3 του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος που 
υποβάλλει προσφορά. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω 
έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη των 
προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
για τα κάτωθι είδη όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας: 

Α) Αν οι αποδέκτες των προμηθειών είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(Αναθέτουσες Αρχές), η παροχή των παραπάνω προμηθειών αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις ή 
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής (ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα), τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης / 
πρωτοκόλλου παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης, που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή / αποδέκτης. 

Β) Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του αποδέκτη, την 
προσκόμιση της σχετικής έγγραφης σύμβασης, καθώς και αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου για την 
παροχή της παραπάνω υπηρεσίας και του σχετικού extrait της τράπεζας για την πληρωμή της υπηρεσίας. 
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης ολοκλήρωσης του αντικειμένου της 
Σύμβασης, που εκδίδει ο αποδέκτης (ιδιωτικός φορέας).  

Γ) Αν στις ανωτέρω συμβάσεις ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετείχε ως μέλος Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, επιπρόσθετα προσκομίζει αντίγραφο Συμφωνητικού που να αποδεικνύεται το ποσοστό 
συμμετοχής.   

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

πιστοποιητικό της διεθνούς σειράς διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 Εμπορίας ή ισοδύναμο  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου) που έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
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εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Β.10. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 
έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά 
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής 
σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και  

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 
αποκλειστικά βάσει τιμής. 



ΑΔΑ: 6ΑΡΟΩΞΜ-5ΝΟ



 

Σελίδα 24 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, εκτός αν αποδεδειγμένα το περιγραφόμενο είδος στις 
Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ της παρούσας διακήρυξης έχει σταματήσει την παραγωγή 
και τη διάθεση στο εμπόριο. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 

2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

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

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

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

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

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

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

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

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

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

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

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα 
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών». 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα IΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και ότι δέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης – μελέτης. 

δ) φύλλο τεχνικής προσφοράς, όπου θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων 
ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, στην ελληνική γλώσσα - 
συνοδευτικά τεχνικά φυλλάδια, για τα είδη που αναφέρεται στην αριθμ. 3/2018 επισυναπτόμενη μελέτη 
και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει ο προσφέρων, που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του 
προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να είναι εύκολη η 
αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή. Τα prospectus και τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να είναι στην 
ελληνική ή αγγλική γλώσσα εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση όπως αναλύεται στην παρ. 
2.1.4 της παρούσας διακήρυξης. 

ε) Ο υποψήφιος στο διαγωνισμό οικονομικός φορέας απαιτείται να υποβάλλει στον φάκελο της 
προσφοράς του όλα τα πιστοποιητικά όπως αυτά αναλύονται στις παραγράφους 2.2.6 και 2.2.7 της 
παρούσας διακήρυξης. 

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

2.4.3.2H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” της μελέτης 3/2018 
του Παραρτήματος I, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στην ως άνω Μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικά 
παραγόμενο αρχείο τεχνικής προδιαγραφής του. 

   Συγκεκριμένα: 

 α) Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

β)  Επίσης η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το Φύλλο συμμόρφωσης. Ως προς το φύλλο 
συμμόρφωσης, ο οικονομικός φορέας θα το συμπληρώσει, επί ποινή απορρίψεως, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, θα το υπογράψει ψηφιακά και θα το υποβάλει στο σύστημα. 

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

Τα ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με το Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014(Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/586
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
συμφερότερης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα Ι της υπ’ αρ. 3/2018 μελέτης. 

Α. Τιμές 

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

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

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

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

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 
τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, εκτός αν το περιγραφόμενο είδος στις Τεχνικές προδιαγραφές 
του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης έχει σταματήσει την παραγωγή και τη διάθεση στο 
εμπόριο. 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 3ηεργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
και ώρα 10:00 π.μ. 

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Άρθρο 43 του Νόμου 
4605/2019 εδάφιο 10 «για τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και 
ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής, και οικονομικής 
προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μία απόφαση με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων  

Ειδικότερα : 

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

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
των προσφερόντων. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται 
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών. 

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

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

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, υποβάλλονται 
από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων 
pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών αίτημα προς την επιτροπή του 
διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις 
περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 
79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

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

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4605/2019 για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  
εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

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

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

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4605/2019,εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

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

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016  

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α 
του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου 
ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από την επιτροπή διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

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

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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

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

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

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

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

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1. και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α., το παράβολο  επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

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

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

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

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

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

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

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

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

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

4.1 Εγγυήσεις   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης & Εγγύηση καλής λειτουργίας 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας, ή 
αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των 
υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της προμήθειας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (όσο η χρονική διάρκεια της εγγύησης που καλύπτει 
τα προμηθευόμενα είδη). Η αξία της εγγυητικής καλής λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό 2% της 
προϋπολογιζόμενης αξίας (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.). 

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και των υπηρεσιών που χορηγεί, 
να δέχεται και να διευκολύνει απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται 
τακτικώς ή/και εκτάκτως από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ή/και από οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή ενωσιακό ελεγκτικό 
όργανο καθώς και υποχρεούται να παρέχει σε αυτά τα ελεγκτικά όργανα το σύνολο των εγγράφων και 
πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή των αντιστοίχων υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου κινούνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο θεσμικό και 
κανονιστικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου για οιονδήποτε λόγο δεν δύναται να 
συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης.  

 Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

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

α) Κράτηση 0,07%η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

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

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

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

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

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, καθώς και κατ’ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής 
δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά συνολικά εντός διαστήματος τριών(3) μηνών από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  Η παράδοση – εγκατάσταση των υλικών θα γίνει στις 
παραλίες του Δήμου Πολυγύρου (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι). Σε κάθε περίπτωση για 
οποιαδήποτε παράταση της σύμβασης απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. 

Τα προσφερόμενα συστήματα – εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθούν στα σημεία που θα υποδείξει ο 
Δήμος Πολυγύρου χωρίς ζημιές, έτοιμα για απρόσκοπτη λειτουργία. 

  Τα έξοδα μεταφοράς για τη προσκόμιση των ειδών θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου και το Παράρτημα IV της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Μακροσκοπικό έλεγχο 

 Πρακτική δοκιμασία 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

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

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

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
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6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1.Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. Αυτή θα 
γίνει μετά την παράδοση των συστημάτων – εξοπλισμού και θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των παραλαμβανομένων υπό προμήθεια ειδών ή την 
αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών τους. 

Το κόστος της διενέργειας οποιοδήποτε  ελέγχων απαιτηθεί βαρύνει τον ανάδοχο. 

6.2.2. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. 

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

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο.  

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από 
την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

  Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο ή σύνολο των ως άνω προσφερόμενων συστημάτων – εξοπλισμού 
παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο 
Πολυγύρου. Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε ως 
δέκα (5-10) ημερολογιακές ημέρες, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
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6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Ως εγγυημένη περίοδος λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών.  
Η εγγύηση θα καλύπτει, χωρίς επιβάρυνση του Δήμου, την αποκατάσταση κάθε βλάβης που τυχόν 
προκύψει κατά την διάρκεια ισχύος της και θα οφείλεται σε αστοχία υλικού, φθορά και όχι σε κακή χρήση.  
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.  

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.  

Για όλα τα υπό προμήθεια είδη ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με 
διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δύο (2) έτη, και κατατίθεται αμέσως μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, αντικαθιστώντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 



ΑΔΑ: 6ΑΡΟΩΞΜ-5ΝΟ



 

Σελίδα 42 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: “Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑμεA σε 
παραλίες του Δήμου Πολυγύρου’’ 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2018 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
        Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων και 
υποδομών, μη μόνιμων (κινητών), που θα τοποθετηθούν σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Πολυγύρου με 
ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άνετη και απρόσκοπτη πρόσβαση των 
Ατόμων με Αναπηρία ή άλλων ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα σε αυτές, κατά τους θερινούς μήνες. 
        Η προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού κρίνεται απολύτως αναγκαία καθώς ο Δήμος οφείλει να παρέχει 
στους πολίτες με αναπηρία την απαιτούμενη στήριξη αλλά και όλα τα μέσα εκείνα που θα άρουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό τους και θα τους επιτρέψει να συμμετέχουν ισότιμα στις καθημερινές κοινωνικές 
δραστηριότητες. Εξάλλου, με τη σχεδιαζόμενη παρέμβαση, ο Δήμος στοχεύει στην ενίσχυση της 
τουριστικής ανάπτυξης σε περιοχές φυσικού κάλους όπως οι ακτές του δήμου και ειδικότερα στην 
προσέλκυση τουρισμού ειδικών απαιτήσεων. Η ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων, για άτομα με 
ειδικές ανάγκες και γενικότερα εμποδιζόμενα άτομα, θα συμβάλει στην ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής. Τονίζεται ότι υποχρέωση αυτή του Δήμου για βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις 
παραλίες απορρέει και από την ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010 (ΦΕΚ1411/Β’/30-4-2012) όπως αυτή 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 (ΦΕΚ 792/29-4-2009) των  Υπουργών 
Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών. 

        Σκοπός των περιγραφόμενων παρεμβάσεων είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στην παραλία των 
ατόμων που πάσχουν από μόνιμη ή προσωρινή αναπηρία, καθώς και των ατόμων με περιορισμένη 
κινητικότητα όπως είναι οι έγκυοι γυναίκες, τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι και υπερήλικες, των ατόμων 
που μεταφέρουν βάρη κλπ. 
   Τα ολοκληρωμένα συστήματα πρόσβασης/εξοπλισμός των ΑΜΕΑ θα τοποθετηθούν στις κάτωθι 
παραλίες: 

 Παραλία Καλύβες 

 Παραλία Ψακούδια 

 Παραλία Γερακινή 

 Παραλία Μεταμόρφωση 
 

Στις προαναφερόμενες παραλίες προβλέπεται η τοποθέτηση ενός εκ των συστημάτων πρόσβασης ατόμων 
με κινητικά προβλήματα ή καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης,180μέτρα κινητού διαδρόμου 
πρόσβασης πλάτους 1,5 μ. και 30μέτρα κινητού διαδρόμου όδευσης πλάτους 1,0 μ., 16 χώροι σκίασης με 
16 ομπρέλες σκίασης, 4 αμφίβια-πλωτά οχήματα, 2 χώροι υγιεινής για ΑμεΑ και 2χώροι 
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υγιεινής/αποδυτήρια για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, 2 ειδικοί κάδοι απορριμμάτων για άτομα με 
κινητικά προβλήματα και 8 πληροφοριακές πινακίδες. 
 
Επισημαίνεται ότι οι επιλεγμένες παραλίες δεν φέρουν κλίση κατά μήκος μεγαλύτερη του 5%. 
 
Όλες οι ως άνω περιγραφόμενες υποδομές θα τοποθετηθούν ισόπεδα με το έδαφος της ακτής για να 
διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτές. Επίσης θα είναι κατασκευασμένες από υλικά μη τοξικά, φιλικά προς 
το περιβάλλον, κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο και ανθεκτικά σε ακραίες καιρικές συνθήκες, στη 
διάβρωση, στην υγρασία και στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου 
εξοπλισμού προβλέπεται να ανέλθει  στο ποσό των 77.960,48 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  (για 
την ομάδα 1), στο ποσό των 68.930,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%  (για την ομάδα 2), στο ποσό 
των 69.640,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24% επιμέρους (για την ομάδα 3) και στο ποσό των 
23.433,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (για την ομάδα 4), συνολικού ποσού  239.964,80€ και θα 
χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020’’ σύμφωνα με την Πρόσκληση με κωδικό 075). 

 
 

 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, Ιανουάριος 2018  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

  

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΜΗΜ. ΤΕΧΝ. 
ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τεχν.Υπ. 

 

 

 

Κ. α. α. 

Χριστίνα Κοζάρη 

Μηχ. Έργων Υποδομής  ΤΕ 

Γεώργιος Παπασαραφιανός 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Γεώργιος Παπασαραφιανός 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Αναλυτικά, ο εξοπλισμός που απαιτείται και  οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών για την 

διαμόρφωση της κατάλληλης υποδομής πρόσβασης των ΑμεΑ στις παραλίες είναι: 

 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

1.1Αυτόνομη διάταξη καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης: Το σύστημα αυτό θα 

χρησιμοποιείται για την  αναζήτηση και τον εντοπισμό της ακριβούς τοποθεσίας εντός της θάλασσας, 

καθώς και για τη λήψη  οδηγιών για την μετακίνηση στην παραλία, ώστε τα άτομα με προβλήματα όρασης 

να εισέρχονται στη θάλασσα, να κολυμπούν με ασφάλεια και να επιστρέφουν στη θέση τους στην 

παραλία. Επιπλέον πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα αναζήτησης βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης. 

Η εν’ λόγω διάταξη θα περιλαμβάνει  τουλάχιστον  τα ακόλουθα: 

I. Φάρο εδάφους με αισθητήρα αφής, κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Ο φάρος θα επιτρέπει στον χρήστη τον 

εύκολο εντοπισμό της θέσης του 

II. Πίνακα καθοδήγησης εδάφους με εκπομπή σημάτων ήχου και αφής, για την μετακίνηση 

στην παραλία και την είσοδο στη θάλασσα 

III. Σημαδούρα προσανατολισμού εντός της θαλάσσης με εκπομπή ηχητικών σημάτων, 

κατασκευασμένη από συμπαγές υλικό στεγανότητας IP67 με στηρίγματα από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

IV. Αδιάβροχο τηλεχειριστήριο χεριού (βραχιόλι) τριών κομβίων. Το 1ο κουμπί θα 

ενεργοποιείται από τον χρήστη μετά την είσοδο του στο νερό και μέσω αυτού η 

πλησιέστερη σημαδούρα θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες εντός της θάλασσας  (βάθος 

νερού, αρίθμηση σημαδούρας για υπολογισμό της απόστασης). Το άτομο θα 

προσανατολίζεται και θα κολυμπάει από τη μια σημαδούρα ως την άλλη. Το 2ο κουμπί θα 

παρέχει οδηγίες για την επιστροφή στην παραλία, ενώ το 3ο κουμπί θα χρησιμοποιείται σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

V. Επιτραπέζια κεραία σημάτων 

VI. Φορητή μονάδα λήψης σημάτων με προειδοποίηση κινδύνου, αυτόνομη με 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

 

Η διάταξη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών 99/5/ΕΚ [Τερματικός 

τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και ραδιοεξοπλισμός  (ΠΔ 44/2002)]. 

Ο  σχεδιασμός του όλου συστήματος θα είναι τέτοιος που θα εξασφαλίζει στα άτομα με προβλήματα 

όρασης την ικανότητα να αισθανθούν ασφάλεια, να αναπτύξουν οικειότητα με τον περιβάλλοντα χώρο 

καθώς και να καλλιεργήσουν την έμφυτη περιέργεια του ατόμου να ανακαλύψει τον χώρο μέσω της 

προσέλκυσης του ενδιαφέροντος τους. 

Στην προμήθεια του εν λόγω συστήματος περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και 

εξαρτήματα που θα απαιτηθούν επί τόπου της εργασίας, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 

συμπεριλαμβάνεται δηλαδή η προμήθεια, η εγκατάσταση και η δοκιμή των επιμέρους συστημάτων και 

γενικά όλης της εγκατάστασης. 
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ΟΜΑΔΑ 2 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

2.1Μη μόνιμη διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα (ράμπα 

πρόσβασης κολύμβησης): η διάταξη, θα χρησιμοποιείται προκειμένου να παρέχει σε άτομα με κινητικά 

προβλήματα τη δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα. H κατασκευή της θα είναι 

συναρμολογούμενη, μη μόνιμη και θα αποτελείται από: 

 Σύστημα ελέγχου (εντός του οποίου θα βρίσκονται εγκατεστημένοι όλοι οι απαραίτητοι αυτοματισμοί 

καθώς και ο μηχανισμός κίνησης της διάταξης) 

 Φωτοβολταϊκό στοιχείο 

 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 

 Συσσωρευτή (μπαταρία) 

 Αρθρωτούς σιδηρόδρομους (ράγες) και τα παρελκόμενα αυτών (ντίζες, καλύμματα κλπ.). Οι ράγες θα 

συνδέονται με τον πύργο ελέγχου έως ότου φτάσουν στο κατάλληλο βάθος της θάλασσας. 

 Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα (το οποίο θα ολισθαίνει κατά μήκος των ραγών) 

 Κουπαστή (χειρολισθήρας) (θα τοποθετηθεί στο τέρμα της διαδρομής των ραγών και θα βοηθάει το 

χρήστη στην αποβίβαση από το κάθισμα και την επιβίβαση εντός της θάλασσας) 

 Φορείο κίνησης 

 Συρματόσχοινα ή αλυσίδες κίνησης 

 Φωτεινή σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς 

 5 τηλεχειριστήρια 

 Φωτοσυναγερμό 

Η διάταξη θα πρέπει να έχει τις κατά το δυνατό μικρότερες διαστάσεις ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση 

αλλά και η παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο. Επιπλέον το σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρως 

αυτόνομο ενεργειακά, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ενέργεια λειτουργίας του μέσω μπαταρίας 

κατάλληλης χωρητικότητας που θα φορτίζεται ελεγχόμενα από το φωτοβολταϊκό στοιχείο ώστε να 

δύναται να λειτουργήσει ακόμα και σε καταστάσεις χαμηλής ηλιοφάνειας, ενώ δεν θα απαιτείται καμία 

σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Η εγκατάσταση της διάταξης θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση στο σημείο της 

αφετηρίας με το αμαξίδιο του και να μπορεί να επιβιβαστεί στο ειδικό κάθισμα της διάταξης. Μετά την 

επιβίβαση θα μπορεί να ενεργοποιήσει το μηχανισμό κίνησης με το τηλεχειριστήριο κι έτσι το ειδικό 

κάθισμα μέσω συρματόσχοινων ή αλυσίδων που συνδέονται με τον ηλεκτροκίνητο μηχανισμό θα κινείται 

προς τη θάλασσα. Στο τερματικό σημείο της διαδρομής θα σταματά αυτόνομα και θα είναι δυνατή η 

αποβίβαση του χρήστη εντός της θάλασσας. Για την επιστροφή στην παραλία μετά το πέρας της 

κολύμβησης θα ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Σε οποιοδήποτε στάδιο της κίνησης  θα πρέπει να 

είναι δυνατή η διακοπή της κίνησης μέσω του τηλεχειριστηρίου ή και χειροκίνητα. Για την περίπτωση  

ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης της διάταξης θα υπάρχει πρόβλεψη για χειροκίνητη λειτουργία με σκοπό 

την επαναφορά του χρήστη στο σημείο αφετηρίας. 

Όλα τα δομικά μέρη της διάταξης καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης (κοχλίες, άξονες κλπ.) 

θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. AISI 316L, 

AISI 304L κλπ.) Τα υπόλοιπα μέρη μπορούν να είναι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (π.χ. πολυμερή 

υλικά, εμποτισμένη ξυλεία, κλπ.). Σε κάθε περίπτωση όλα τα υλικά που θα προσφερθούν θα πρέπει να 

είναι κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον.  

Οδηγίες χειρισμού της διάταξης στην ελληνική γλώσσα και τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα, θα 

βρίσκονται αναρτημένες σε ευδιάκριτο σημείο πάνω στη διάταξη ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για 
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τη χρήση της συσκευής τα ΑμεΑ και οι συνοδοί τους. Τα βασικά στοιχεία διαστασιολόγησης και 

απαιτήσεων είναι: 

 Μέγιστο βάρος χρήστη: τουλάχιστον έως 120kg 

 Τύπος τροφοδοσίας: συνεχές ρεύμα 

 Τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα: 12Vdc 

 Τροφοδοσία ηλεκτρολογικού πίνακα: 24Vdc 

 Ταχύτητα διαδρομής: από 0,10 έως 0,20m/sec 

 Χρήσεις ανά ημέρα: τουλάχιστον 30 χρήσεις 

Κάθε συσκευή θα πρέπει να φέρει τη σήμανση ‘CE’ κατά τα οριζόμενα στην κοινή Υπουργική Απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

992/Β΄/1994 και στον κανονισμό (ΕΚ) 765/2008. 

Για όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να παρέχονται πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και 

συμβατότητας με τα όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες και κανονισμούς ελληνικών και 

διεθνών Οργανισμών (π.χ. ΕΛΟΤ, ISO, EN, EEC κλπ.) σε σχέση με: 

o Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και όρια χρόνου έκθεσης ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

o Επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε βηματοδότες καρδιοπαθών 

o Επιδράσεις μαγνητικών πεδίων σε υλικό εγγραφής (μαγνητικές κασέτες, ταινίες, δισκέτες, κάρτες) 

Ειδικότερα, η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών 

99/5/ΕΚ [Τερματικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και ραδιοεξοπλισμός  (ΠΔ 44/2002)],  2004/108/ΕΚ 

(ΥΑ 50268/5137/2007 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) και 2006/42/ΕΚ (Γενική Οδηγία  των μηχανών). 

Στην προμήθεια του εν λόγω συστήματος περιλαμβάνονται και  όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και 

εξαρτήματα που θα απαιτηθούν επί τόπου της εργασίας, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 

συμπεριλαμβάνεται δηλαδή η προμήθεια, η εγκατάσταση και η δοκιμή των επιμέρους συστημάτων και 

γενικά όλης της εγκατάστασης. 

ΟΜΑΔΑ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ 

3.1 Κινητός διάδρομος πρόσβασης ΑμεΑ (πλάτους 1,5μ):  Ο διάδρομος να αποτελείται από ενιαία 

τμήματα μήκους τουλάχιστον πέντε μέτρων και να είναι πλάτους 1,50m κατ’ ελάχιστον, προκειμένου να 

είναι δυνατή η επιτόπια αναστροφή αναπηρικών αμαξιδίων. Να έχει τη δυνατότητα της εύκολης και 

γρήγορης ασφαλούς σύνδεσης με άλλα τμήματα διαδρόμου.  

Θα τοποθετηθεί για την όδευση από την παραλία ως την θάλασσα (εγκάρσια της ακτής) αλλά και για την 

δημιουργία ενός λειτουργικού δικτύου σύνδεσης τόσο μεταξύ των υποδομών των ΑμεΑ όσο και με τις 

εκτός παραλίας θέσεις εξυπηρέτησης των ΑμεΑ (θέσεις στάθμευσης, θέσεις σκίασης/ανάπαυσης, 

αποδυτήρια).  Θα παρέχει προσβάσιμες διαδρομές τόσο σε πεζούς όσο και σε τροχήλατα καρότσια και 

αναπηρικά αμαξίδια. Θα είναι κατασκευασμένος από αντιολισθητικό τρισδιάστατο ανακυκλωμένο 

πολυεστέρα, πυκνότητας πάχους 10mm και βάρους περίπου 1,50kg/m2±10% προκειμένου να είναι 

ταυτόχρονα στιβαρός αλλά και ελαφρύς για εύκολη μετακίνηση. Θα είναι αδιάβροχος, ιδιαίτερα 

ανθεκτικός στο θαλασσινό νερό, στις χημικές ή αλκαλικές ουσίες, στην ακτινοβολία UV και σε ακραίες 

τιμές της θερμοκρασίας (-40oC έως 80oC) και θα έχει ομαλή και συνεχή επιφάνεια. Η αντοχή του σε 

εφελκυσμό θα είναι τουλάχιστον 120kN/m και η θερμοκρασία αλλοίωσης μεγαλύτερη από 300oC. 

Τα όρια του διαδρόμου θα επισημαίνονται, στη μέση και στα άκρα τους, με συνεχή λωρίδα όδευσης για 

την εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Επίσης, θα φέρει σε επιλεγμένα σημεία και 

ιδιαίτερα στην αρχή και στο τέλος του το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης. Θα είναι εύκαμπτος για να 

αποφεύγονται  οι τραυματισμοί αλλά και για να έχει τη δυνατότητα εύκολης περιέλιξης και αποθήκευσης. 
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Επιπλέον θα πρέπει να τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό. 

Θα στερεώνονται στο έδαφος με γαλβανισμένους στύλους σχήματος U. 

Ο υπό προμήθεια διάδρομος θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 51097:1992 και 

51130:1994 (ή ισοδύναμα). 

Επίσης, η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001 ή 
ισοδύναμο. Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η προμήθεια των υλικών για την σύνδεση και 
της στερέωσής στο έδαφος, όπως και η τοποθέτησή τους σε πλήρη λειτουργία/χρήση. Στην τεχνική 
προσφορά να κατατεθούν οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης, στην ελληνική Γλώσσα.  

 

3.2 Κινητός διάδρομος όδευσης (πλάτους 1,0μ):Θα είναι μη μόνιμη κατασκευή και θα παρέχουν ομαλή 

επιφάνεια χωρίς κενά. Η δομή του θα είναι διαπερατή και θα παραμένει δροσερή όταν εκτίθεται σε 

υψηλή θερμοκρασία, διευκολύνοντας έτσι το περπάτημα με γυμνά πόδια. Στις πλαϊνές άκρες  θα φέρει 

διαγράμμιση με λευκές λωρίδες, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτοι από τα άτομα με μειωμένη όραση. Να έχει 

τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης ασφαλούς σύνδεσης με άλλα τμήματα διαδρόμου.  

Θα τοποθετηθεί στην παραλία, για την δημιουργία ενός λειτουργικού δικτύου σύνδεσης τόσο μεταξύ των 

υποδομών των ΑμεΑ όσο και με τις εκτός παραλίας θέσεις εξυπηρέτησης των ΑμεΑ (θέσεις στάθμευσης, 

θέσεις σκίασης/ανάπαυσης, αποδυτήρια). Θα είναι κατασκευασμένος από αντιολισθητικό τρισδιάστατο 

ανακυκλωμένο πολυεστέρα, πάχους έως 10mm και βάρους περίπου 1,20 kg/m2±10% προκειμένου να 

είναι ταυτόχρονα στιβαρός αλλά και ελαφρύς για εύκολη μετακίνηση. Το πλάτος του να είναι ένα μέτρο 

και να αποτελούνται από ενιαία τμήματα μήκους τουλάχιστον πέντε μέτρων, με δυνατότητα εύκολης, 

γρήγορης και ασφαλούς ένωσης μεταξύ τους, με σύστημα το οποίο θα απαρτίζεται από ανακυκλώσιμα 

υλικά. Θα είναι αδιάβροχος, ιδιαίτερα ανθεκτικός στο θαλασσινό νερό, στις χημικές ή αλκαλικές ουσίες, 

στην ακτινοβολία UV και σε ακραίες τιμές της θερμοκρασίας (-40ο C έως 80ο C) και θα έχει ομαλή και 

συνεχή επιφάνεια. Τα όρια του διαδρόμου θα επισημαίνονται, στη μέση και στα άκρα τους, με συνεχή 

λωρίδα όδευσης για την εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Θα είναι εύκαμπτος για να 

αποφεύγονται οι τραυματισμοί αλλά και για να έχει τη δυνατότητα εύκολης περιέλιξης και αποθήκευσης. 

Επιπλέον θα πρέπει να τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό ή 

ειδικά εργαλεία. Θα στερεώνονται στο έδαφος με γαλβανισμένους στύλους σχήματος U. 

Επίσης, η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001 ή 

ισοδύναμο. Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η προμήθεια των υλικών για την σύνδεση και 

της στερέωσής στο έδαφος, όπως και η τοποθέτησή τους σε πλήρη λειτουργία/χρήση. Στην τεχνική 

προσφορά να κατατεθούν οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης, στην ελληνική Γλώσσα. 

 

3.3 Κινητά πάνελ δημιουργίας χώρων σκίασης : Θα είναι κατάλληλα για χρήση σε παραλίες και θα 

τοποθετηθούν παραπλεύρως των διαδρόμων για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι σκίασης/ανάπαυσης των 

εξυπηρετούμενων επισκεπτών και αναπηρικών αμαξιδίων, στις επιλεγμένες παραλίες του Δήμου, όπου 

πρόκειται να εγκατασταθούν οι μη μόνιμες υποδομές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ΑμεΑ. Τα πάνελ 

θα παρέχουν αποτελεσματική επιφάνεια πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια και θα έχουν πλάτος 

τουλάχιστον 1,50 m και μήκος τουλάχιστον 1,80 m. Θα είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλώσιμο 

πλαστικό HDPE, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Θα εφαρμόζουν 

σταθερά πάνω στο έδαφος και θα συνοδεύονται με ασφαλές σύστημα σύνδεσης. Θα 

τοποθετούνται/αφαιρούνται εύκολα και γρήγορα. Για αυτό το λόγο το βάρος τους, δεν θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 15 Kgr/m2. Η τοποθέτηση τους, θα πρέπει να γίνεται χωρίς ειδικευμένο προσωπικό ή 

εξοπλισμό και χωρίς ιδιαίτερη προπαρασκευαστική εργασία. Δεν θα αλλοιώνονται από θαλασσινό νερό, 

χημικές ή αλκαλικές ουσίες και θα πρέπει να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες καθώς και στην ηλιακή 

ακτινοβολία. Επίσης, η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της 



ΑΔΑ: 6ΑΡΟΩΞΜ-5ΝΟ



 

Σελίδα 48 

σειράς ISO 9001, ISO 14001 και ISO 18001 ή ισοδύναμα εν’ ισχύ, που επιβεβαιώνουν τήρηση 

προδιαγραφών και προτύπων. 

 

3.4Αμφίβιο - πλωτό όχημα: Θα είναι πλωτό αναπηρικό αμαξίδιο που θα έχει τη δυνατότητα να επιπλέει 

και να κινείται στην επιφάνεια του νερού (με ικανοποιητική άνωση και  με μεγάλη σταθερότητα), να 

παρέχει ευκολία πρόσβασης στην παραλία καθώς και να μετακινείται πάνω στην άμμο. Οι διαστάσεις του 

θα είναι: 

 Συνολικό μήκος: 1,50m, μήκος καθίσματος: 0,50m (± 5 %) 

 Συνολικό ύψος: 1,30m, ύψος καθίσματος: 0,50m(± 5 %) 

 Συνολικό πλάτος: 1,00m, πλάτος καθίσματος: 0,50m (± 5 %) 

 Βάρος: 30kgr και ωφέλιμο βάρος: 135 kg(± 5 %) 

 

 Η κατασκευή του θα είναι από ανοξείδωτο αλουμίνιο που δεν αλλοιώνεται από το θαλασσινό νερό, με 

στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή τραυματισμών. Θα φέρει τρείς φουσκωτούς τροχούς κύλισης από 

ελαστικό υλικό PVC ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV, οι οποίοι θα λειτουργούν και ως πλωτήρες έτσι ώστε 

να κινούνται σταθερά μέσα στη θάλασσα αλλά και να απορροφούν τους κραδασμούς και να εξομαλύνουν 

τις δυσχέρειες από τυχόν ανωμαλίες του εδάφους (άμμος, βότσαλα, χαλίκια) κατά την μετακίνηση στην 

παραλία. Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από  υλικό fiberglass, χωρίς ραφές, αδιάβροχο, 

υποαλλεργικό και διάτρητο ώστε να επιτρέπει τον αέρα, την άμμο και το νερό να το διαπερνάει και να 

στεγνώνει γρήγορα.  

 Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εύκολης συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης χωρίς τη χρήση 

εργαλείων καθώς και τη δυνατότητα να διπλώνεται για εύκολη αποθήκευση και εξοικονόμηση χώρου. 

Επιπλέον θα διαθέτει λαβή έλκυσης στο μπροστινό μέρος και λαβή κατεύθυνσης στο πίσω μέρος για 

εύκολη πλοήγηση, οδήγηση και μετακίνηση. 

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο. 

ΟΜΑΔΑ 4 : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

4.1 Χώρος υγιεινής/Αποδυτήριο για AμεA: Θα είναι κλειστού τύπου (δηλαδή χωρίς οπτική επαφή των 

λυμάτων από τον χρήστη). Οι εξωτερικές διαστάσεις της καμπίνας θα είναι περίπου 1,60mx1,60mκαι το 

εσωτερικό ύψος 2,00m τουλάχιστον, με εργονομική διαρρύθμιση που θα επιτρέπει την άνετη κίνηση του 

ατόμου, καθώς και του συνοδού του. Θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικά άφλεκτα και 

ανθεκτικά σε υψηλές-χαμηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς. Τα τοιχώματα θα 

συναρμολογούνται με τέτοιο τρόπο που θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου και θα είναι 

κατασκευασμένα από ανθεκτικό λείο υλικό ώστε να διευκολύνεται ο σωστός καθαρισμός τους και η 

απολύμανση τους. Τα χρώματα τους δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται με τον καιρό ακόμα και σε 

μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες. Η οροφή θα είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή ημιδιάφανο 

υλικό ώστε να επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός. Η καμπίνα θα φέρει δάπεδο αντιολισθητικό μη πορώδες. 

Το συνολικό βάρος της άδειας καμπίνας θα είναι περίπου 115kgr(± 5 %). 

Η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει ισχυρής κατασκευής και κατάλληλου μεγέθους μεντεσέδες, οι οποίοι θα 

πρέπει να είναι ικανοί να στηρίζουν την πόρτα του θαλάμου, στην περίπτωση ισχυρών ανέμων. Επίσης, το 

πλαίσιο της πόρτας, να είναι διπλού τοιχώματος για αντοχή σε βανδαλισμούς.  Η πόρτα, να είναι 

συρόμενη ή ανοιγόμενη και δεν θα πρέπει να απαιτείται μεγάλη δύναμη χειρισμού, να διαθέτει 

μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος και να διαθέτει εσωτερική χειρολαβή, η οποία να ασφαλίζει, ενώ σε 

περίπτωση ανάγκης, θα δύναται να ξεκλειδώνει και εξωτερικά. 

Τα μεταλλικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, όπως πόμολα,  μεντεσέδες κλπ. θα είναι από 

ανοξείδωτο υλικό ανθεκτικό στη θαλάσσια διάβρωση. Ο εξοπλισμός της καμπίνας θα περιλαμβάνει: 
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 Λεκάνη κλειστού τύπου, με κάθισμα και σκέπασμα, κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό 

 Θήκη με χαρτί υγείας 

 Καλάθι σκουπιδιών  

 Κρεμάστρες ενδυμάτων σε κατάλληλο ύψος 

 Φωτισμό με ηλιακή ενέργεια για τις νυκτερινές ώρες. 

 Δεξαμενή για τα απόβλητα ανάλογης χωρητικότητας ώστε να αντιστοιχεί σε 200 τουλάχιστον 

χρήσεις της τουαλέτας. Η δεξαμενή θα διαθέτει  σύστημα εξαερισμού που θα καταλήγει εκτός 

καμπίνας. Στη δεξαμενή θα γίνεται εισροή χημικού υγρού που θα εξασφαλίζει την τέλεια κάλυψη των 

αποβλήτων. Το υλικό απόσμησης  θα είναι μη τοξικό και μη αλλεργιογόνο, κάτι που θα αποδεικνύεται 

από σχετική βεβαίωση καθώς και ΦΔΑ του κατασκευαστικού οίκου. 

 Χημικό υγρό σε ποσότητα τουλάχιστον δεκαπέντε λίτρων. 

 Η τουαλέτα θα διαθέτει σύστημα εξουδετέρωσης των οσμών, με συνεχή 24ωρη λειτουργία χωρίς 

την ανάγκη χρήσης μπαταριών και θα συνοδεύεται με υλικό απόσμησης για χρονικό διάστημα 

τεσσάρων (4)  μηνών τουλάχιστον. 

Θα διαθέτει άριστη εργονομία, λειτουργικότητα και αισθητική σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές 

προδιαγραφές, η οποία να εναρμονίζεται κατά το δυνατόν με τον περιβάλλοντα χώρο. Επιπλέον ο 

σχεδιασμός της θα πρέπει να επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό χρήσεων  και την εκμετάλλευση όλης της 

χωρητικότητας της δεξαμενής λυμάτων. 

 

4.2Χώρος Υγιεινής/Αποδυτήριο χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων : Θα πρέπει να είναι κινητός, ισχυρής 

κατασκευής, να έχει εργονομική και λειτουργική διαρρύθμιση.  Θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη 

από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές-χαμηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς. Τα 

τοιχώματα θα συναρμολογούνται με τέτοιο τρόπο που θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου και θα 

είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό λείο υλικό ώστε να διευκολύνεται ο σωστός καθαρισμός τους και η 

απολύμανση τους. Τα χρώματα τους δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται με τον καιρό ακόμα και σε 

μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες. Η οροφή θα είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή ημιδιάφανο 

υλικό ώστε να επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός. Η καμπίνα θα φέρει δάπεδο αντιολισθητικό μη πορώδες. 

Το συνολικό βάρος της άδειας καμπίνας θα είναι περίπου 130 kgr (± 5 %). 

Οι εσωτερικές διαστάσεις, θα πρέπει να επιτρέπουν την πλήρη και άνετη κίνηση τόσο των ατόμων με 

αναπηρικό αμαξίδιο, όσο και των ατόμων που τα συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας 

αλλαγής ενδυμάτων. Για αυτό το λόγο, οι διαστάσεις του θα είναι τουλάχιστον 1,65Χ2,25 m.  

Θα φέρει κλειστού τύπου δεξαμενή για τα απόβλητα, χωρητικότητας τουλάχιστον 250 λίτρων και λεκάνη 

με σκέπασμα. Η δεξαμενή θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού που θα καταλήγει εκτός καμπίνας. Στη 

δεξαμενή θα γίνεται εισροή χημικού υγρού που θα εξασφαλίζει την τέλεια κάλυψη των αποβλήτων. Η 

καμπίνα θα διαθέτει σύστημα αερισμού και σύστημα εξουδετέρωσης οσμών με διάχυση ενεργών 

συστατικών σε αέρια μορφή, για την αποφυγή δημιουργίας βακτηριδίων και μυκήτων. Το υλικό 

εξουδετέρωσης, δεν θα παρουσιάζει τοξικότητα και δεν θα προκαλεί αλλεργίες, σύμφωνα με το φύλλο 

δεδομένων ασφαλείας του και βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου. Η διάρκεια κάλυψης να είναι 

τουλάχιστον για οκτώ εβδομάδες. Επίσης, σε ύψος περίπου 0,50μ από το δάπεδο, θα διατίθεται 

επιφάνεια, στην οποία ο χρήστης, θα μπορεί να κάθεται και θα έχει την δυνατότητα αλλαγής ρούχων. Θα 

πρέπει να είναι από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση, ώστε να προστατεύεται και να μην ευνοεί την 

ανάπτυξη μικροοργανισμών, με καμπύλες ακμές για την αποφυγή τραυματισμών. Περιμετρικά, να 

υπάρχουν κατάλληλες μπάρες στήριξης, για την υποβοήθηση του χρήστη. Επιπλέον, να υπάρχουν 

κατάλληλα τοποθετημένες κρεμάστρες, σε ύψος περίπου 1,20 μ και 1,80 μ από το δάπεδο. 
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Τα μεταλλικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, όπως πόμολα, μεντεσέδες κλπ. θα είναι από 

ανοξείδωτο υλικό ανθεκτικό στη θαλάσσια διάβρωση.  Η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει ισχυρής 

κατασκευής και κατάλληλου μεγέθους μεντεσέδες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ικανοί να στηρίζουν την 

πόρτα του θαλάμου, στην περίπτωση ισχυρών ανέμων. Επίσης, το πλαίσιο της πόρτας, να είναι διπλού 

τοιχώματος για αντοχή σε βανδαλισμούς. Η πόρτα, να είναι συρόμενη ή ανοιγόμενη με φρένο ώστε να 

μην την παρασύρει ο αέρας. Δε θα πρέπει να απαιτείται μεγάλη δύναμη χειρισμού, να διαθέτει μηχανισμό 

αυτόματου κλεισίματος και να διαθέτει εσωτερική χειρολαβή, η οποία να ασφαλίζει, ενώ σε περίπτωση 

ανάγκης, θα δύναται να ξεκλειδώνει και εξωτερικά. Τέλος, εσωτερικά θα φέρει κατάλληλα τοποθετημένα: 

καλαθάκι απορριμμάτων, θήκη με χειροπετσέτες, διανομέα υγρού καθαρισμού χεριών τύπου gel, χημικό 

υγρό σε ποσότητα τουλάχιστον δεκαπέντε λίτρων, νυχτερινό φωτισμό με ηλιακή ενέργεια και καθρέφτη, 

τοποθετημένο σε ύψος περίπου 1μ από τη βάση του δαπέδου και υλικό απόσμησης για διάστημα 

τεσσάρων (4) μηνών τουλάχιστον. 

Θα διαθέτει άριστη εργονομία, λειτουργικότητα και αισθητική σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές 

προδιαγραφές, η οποία να εναρμονίζεται κατά το δυνατόν με τον περιβάλλοντα χώρο. Επιπλέον ο 

σχεδιασμός της θα πρέπει να επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό χρήσεων  και την εκμετάλλευση όλης της 

χωρητικότητας της δεξαμενής λυμάτων. 

4.3 Πληροφοριακές πινακίδες: Θα είναι από αλουμίνιο, θα φέρουν μεμβράνη αντανακλαστικότητας με 
επιπλέον πλαστικοποίηση και θα παρέχουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που διαθέτει 
η παραλία για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. Θα είναι ορθογωνικού σχήματος με διαστάσεις 0,40mx 0,60m 
(ΠxY), θα στηρίζονται σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ2’’ με ύψος 3m, αναρτημένες με κατάλληλα 
συνδετικά υλικά. Θα είναι μπλε χρώματος με άσπρους χαρακτήρες και θα φέρουν ενημερωτικές 
επιγραφές με λογότυπα που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου. 

4.4 Ομπρέλες σκίασης :Το σύστημα σκίασης (ομπρέλα) θα πρέπει να είναι στιβαρής και ανθεκτικής 

κατασκευής, καθώς θα πρέπει να προσφέρει και να εξασφαλίζει ασφαλή σκίαση. Θα πρέπει να έχουν 

διάμετρο τουλάχιστον 2,30 m. Το εξωτερικό - εσωτερικό στεφάνι και οι ακτίνες θα είναι από 

γαλβανισμένο σωλήνα. Ο σκελετός, να είναι από σωλήνα γαλβάνιζέ. Θα φέρει 8 ενσωματωμένες 

αντηρίδες πάχους 1,6 mm. Η επένδυση / κάλυψη θα είναι από εγχώριο φυσικό καλάμι – ψαθί. Θα έχουν 

ενισχυμένη και δυνατή πλέξη, με έξι δεσίματα και ειδικά καλούπια ώστε να έχουμε στάνταρ πάχος πλέξης 

4-6 εκ.. Εσωτερικά και εξωτερικά στην κορυφή της ομπρέλας τοποθετούνται τα καλάμια ενδιάμεσα από το 

διπλό λαμαρινάκι, ώστε να προστατεύονται και να παραμένουν σταθερά, σφιγμένα και ανέπαφα κατά τις 

μετακινήσεις και κατά την τοποθέτηση.  

Ο ορθοστάτης θα είναι από εμποτισμένο ξύλο Φ8 ύψους 3m, για προστασία κατά της υγρασίας. Η 

κατασκευή τους θα πρέπει να επιτρέπει να στοιβάζονται, για εργονομία χώρου αποθήκευσης. Επιπλέον, 

θα πρέπει να είναι ανθεκτικές, με ενσωματωμένο κολάρο - σφιγκτήρα δύο σημείων στον κεντρικό σωλήνα 

με βίδες, για καλύτερη στήριξη της ομπρέλας στον πάσσαλο, ώστε να επιτευχθεί καλύτερο κράτημα στον 

αέρα, έως και 10 μποφόρ. Τέλος, θα φέρει κρυφές κόντρες έξι σημείων με σύστημα εξάγωνης πυραμίδας 

με 16 mm μασίφ σιδήρου (ενσωματωμένο στην κεντρική σωλήνα), για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στον 

αέρα. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη της ομπρέλας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα 

βερνίκια και χρώματα τα οποία προστατεύουν τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να μην περιέχουν μόλυβδο, 

κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Όλα τα βερνίκια, χρώματα, μεταλλικά, πλαστικά και ξύλινα στοιχεία των 

ομπρελών θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην θαλάσσια διάβρωση, σε διαβρωτικά περιβάλλον (αλάτι) στις 

χημικές και αλκαλικές ουσίες, στις ακραίες θερμοκρασίες, καθώς και στην ηλιακή ακτινοβολία. 

4.5 Ειδικός κάδος απορριμμάτων για ΑμεΑ::  Ο κάδος θα είναι πλαστικός από πολυαιθυλένιο υψηλού 

μοριακού βάρους, συμπαγής, μηχανικής αποκομιδής, με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, με 
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ευκολία χειρισμού, χωρητικότητας 1100 λίτρων περίπου. Το ωφέλιμο βάρος θα πρέπει να είναι άνω των 

400 κιλών ενώ κάθε τροχός θα πρέπει να είναι σε θέση να φέρει δυναμικό φορτίο τουλάχιστον 200 κιλών. 

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. κατά ΕΝ 840και να 

διαθέτουν διαπίστευση, από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα, με την οποία βεβαιώνεται η 

προσβασιμότητά τους. 

Ο κάδος θα φέρει καπάκι, τέσσερεις τροχούς κυλίσεως με σύστημα πέδησης και σταθερές υποδοχές 

αναρτήσεως στα πλαϊνά του τμήματα. Το κυρίως σώμα του κάδου θα είναι κωνικό σε μορφή τραπεζίου, 

χωρίς συνδέσεις και ραφές, με χύτευση του πολυαιθυλενίου σε μονομπλόκ. Θα φέρει όλες τις  

απαιτούμενες χειρολαβές, ενώ στο κατώτερο σημείου του πυθμένα θα φέρει οπή με καπάκι απόλυτης 

στεγανότητας για την εκροή των υγρών μετά από πλύση. Στο εμπρόσθιο τμήμα θα φέρει οπή διαμέτρου  

περίπου 35cm με πλαστικό κάλυμμα, το κέντρο της οποίας θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90cm από 

το έδαφος για να είναι  προσβάσιμη από άτομα σε αναπηρικά  αμαξίδια. Το καπάκι θα είναι επίπεδο με 

πρεσσαριστές νευρώσεις,  θα λειτουργεί χειροκίνητα και θα συνδέεται με το υπόλοιπο σώμα με ισχυρή 

κατασκευή ώστε να αποφεύγεται η απώλεια του κατά τη χρήση του κάδου. Τέλος οι τροχοί του κάδου θα 

είναι από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200mmκαι θα έχουν τη δυνατότητα πλήρους περιστροφής κατά 

360o παρέχοντας ευελιξία. Το σύστημα πέδησης θα περιλαμβάνει ανεξάρτητο φρένο στους δύο 

μπροστινούς τροχούς που θα ακινητοποιεί πλήρως τον κάδο.  Ο κάδος θα πρέπει να συνεργάζεται άψογα 

με τα ανυψωτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούν τα απορριμματοφόρα του Δήμου Πολυγύρου.  

 

Όλα τα ως άνω περιγραφόμενα υπό προμήθεια είδη με τα διάφορα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα που 

απαιτούνται θα πρέπει να είναι εύκολα στη χρήση και θα εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια στους χρήστες 

ή και στους συνοδούς αυτών. Επιπλέον, θα πρέπει να καταλαμβάνουν το κατά το δυνατόν μικρότερο χώρο 

ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση αλλά και η παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο.  

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα είναι μη μόνιμου χαρακτήρα. Θα γίνεται με απλή στερέωση, χωρίς 
μόνιμη σύνδεση με το έδαφος και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 
1636/Β/12-5-2017) και του Ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/A/19-12-2001). 

 

 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, Ιανουάριος 2018  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΕΡΓΟ:  “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
για την πρόσβαση ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου 
Πολυγύρου’’ 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  3/2018 
 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων 

συστημάτων που θα τοποθετηθούν σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Πολυγύρου προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η άνετη και απρόσκοπτη πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε αυτές, κατά τους 

θερινούς μήνες συνολικού προϋπολογισμού 239.964,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(13% και 24%)που 

θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020’’ σύμφωνα με την Πρόσκληση με κωδικό 075). 

 

Άρθρο  1ο:  Αντικείμενο  συγγραφής 

Η συγγραφή αυτή αφορά την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑμεΑ σε παραλίες 

του Δήμου Πολυγύρου.  Η δαπάνη της χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ. 

Άρθρο  2ο:  Διατάξεις  που  ισχύουν 

Οι προμήθειες των Ο.Τ.Α. εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

Άρθρο 3Ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 

4412/16. Κατά την εκτέλεση των προμηθειών των Ο.Τ.Α. ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών 

εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς την προμήθεια τεχνικές 

προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων. 

Άρθρο 4ο:  Συμβατικά  στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : 

α. η σύμβαση 
β. η συγγραφή υποχρεώσεων 
γ. οι τεχνικές προδιαγραφές 
δ. το τιμολόγιο προσφοράς 

Άρθρο 5ο:  Προθεσμία  παράδοσης της προμήθεια 

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας μετά της εγκατάστασης του κάθε συστήματος (όπου αυτό 

απαιτείται) ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. 
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας ή των χορηγηθεισών 

παρατάσεων μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος  σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Για κάθε 

υπέρβασης της προθεσμίας αυτής, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 4412. 

Άρθρο 6ο: Υποβολή προσφορών – Ανάδειξη Αναδόχου 

Ο προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά μόνο για το συγκεκριμένο είδος, όπως αυτό αναλύεται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό 

διάστημα έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016. Οι διατάξεις των 

ανωτέρω άρθρων θα είναι οι αυτές και θα ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και της 

σύμβασης.  

Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε μία από τις επιμέρους ομάδες 1, 2, 3 και 4 ή για το σύνολο της 

προμήθειας. Κάθε προσφορά θα είναι αναλυτική και  θα πρέπει με πληρότητα και σαφήνεια να περιέχει 

τα παρακάτω στοιχεία: 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού με πλήρη στοιχεία – έντυπα, 

prospectusλειτουργιών, τεχνικών ενεργειακών χαρακτηριστικών, χώρα προέλευσης – κατασκευής, 

κλπ.,  συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα καθώς και σχετικά σχεδιαγράμματα εγκαταστάσεων 

σύμφωνα με την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και την προσφορά του Αναδόχου.  

 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι οι εργασίες εγκατάστασης (όπου αυτό απαιτείται) των 

ως άνω προμηθευόμενων ειδών εξοπλισμού, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο 

προσωπικό (τεχνίτες, κλπ.). 

 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του 

προμηθευόμενου εξοπλισμού ο οποίος θα είναι τουλάχιστον για ένα (1) έτος. Κατά την διάρκεια της 

εγγύησης ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε άμεση αποκατάσταση κάθε 

βλάβης που θα εμφανιστεί στη λειτουργία της εγκατάστασης (εφόσον αυτές δεν προέρχονται από 

κακή χρήση ή ανωτέρα βία), αμέσως μόλις ειδοποιηθεί, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ο 

οποίος δεν θα υπερβαίνει τους 3μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει προσωπικό της 

αναθέτουσας αρχής στη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και λειτουργία του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού. 

 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος θα  πραγματοποιεί μηνιαίως συντήρηση 

των διατάξεων για την πρώτη θερινή περίοδο εγκατάστασης για κάθε μήνα που θα είναι σε 

λειτουργία. 

 Πιστοποιήσεις που θα συνοδεύουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό, όπως αυτές αναφέρονται στις 

Τεχνικές προδιαγραφές. 

Άρθρο7ο:  Υποχρεώσεις του προμηθευτή 

Τα υλικά που θα παραδώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας, 

στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, να είναι ανθεκτικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, μη 

υποκείμενα σε ταχεία φθορά, ικανά να λειτουργήσουν με την ελάχιστη κατά το δυνατό συντήρηση και να  

ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Η ποσότητα και η ποιότητα 

ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται σε κάθε συγκεκριμένο είδος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του είδους 
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εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος Πολυγύρου δικαιούται 

κατά την απόλυτη κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών αυτών άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως. 

Για την τοποθέτηση του εξοπλισμού θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι διατάξεις της Νομοθεσίας για 

θέματα ασφάλειας και η όλη εγκατάσταση θα εκτελεστεί σε αρμονία με τους κανόνες της τέχνης και της 

τεχνικής καθώς και σε πλήρη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. 

Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της εργασίας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το προσωπικό του δεν τελούν σε σχέση προστήσεως με τον Δήμο Πολυγύρου. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων και ευθυνών του, φροντίζει για την πρόληψη ατυχημάτων 

στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς και δεν 

δικαιολογείται για την άγνοια του χώρου. Επίσης, ευθύνεται προσωπικά αυτός μόνο –      Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – 

αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δήμου Πολυγύρου για τα κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της προμήθειας ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε 

τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Άρθρο  8Ο:  Φόροι – τέλη - κρατήσεις 

Ο   Ανάδοχος  πρέπει  να  έχει  υπόψη  του  ότι  υπόκειται  σε  όλους  ανεξαιρέτως τους βάσει  των  

κειμένων  νόμων, φόρους, τέλη  και  κρατήσεις  κατά  την  ημέρα  ανακοίνωσης του αποτελέσματος. Αν  

μετά  την  ημερομηνία  αυτή  επιβληθούν  φόροι, τέλη και  κρατήσεις  ή  καταργηθούν  αυτοί  που  

υπάρχουν, το  αντίστοιχο  ποσό πληρώνεται  επί  πλέον  ή  εκπίπτει  αντίστοιχα  από  τους  λογαριασμούς  

του   αναδόχου. Η   δαπάνη  για  τα  ασφάλιστρα  που  πρέπει  να  καταβληθούν  από  τον  Ανάδοχο  

συνολικά, δηλαδή  εργοδοτικές  εισφορές  και   εισφορές  ασφαλισμένων, βαρύνει  αυτόν. 

 

Άρθρο 9ο: Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 

και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 

επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.  Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 

φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 

αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 

ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα 

που προέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοσμένος ανάλογα. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο: Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της κάθε προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη από 

την ημερομηνία παραλαβής της από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο 

ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή 

προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις. Τυχούσα έγκριση 

υλικών και εν γένει εγκαταστάσεων δεν αποκλείει την αποξήλωση τους εφόσον μετέπειτα διαπιστωθεί 

ακαταλληλότητα τους για διάφορους λόγους. 
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Άρθρο  11ο: Πληρωμές  

Η πληρωμή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412.2016, μετά το πέρας 

της προμήθειας (συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης – εγκατάστασης του εξοπλισμού όπου αυτό 

απαιτείται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία), με το παραστατικό που θα εκδώσει ο 

προμηθευτής και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία που θα 

συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και αφού γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.  

Άρθρο 12ο : Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής και καμία αμφισβήτηση δεν είναι 

δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης. 

Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών 

Ο Ανάδοχος της συντήρησης και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί. Οι τυχούσες διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

  

 

 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, Ιανουάριος 2018  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

  

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΜΗΜ. ΤΕΧΝ. 
ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τεχν.Υπ. 

 

 

 

Κ. α. α. 

Χριστίνα Κοζάρη 

Μηχ. Έργων Υποδομής  ΤΕ 

Γεώργιος Παπασαραφιανός 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ  

Γεώργιος Παπασαραφιανός 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΡΓΟ:  “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
για την πρόσβαση ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου 
Πολυγύρου’’ 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2018 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 
ΠΡΟΣ ΤΟ  ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

α/α ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Ομάδα1 : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

1.1 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

Σετ . 2   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Ομάδα 2 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

2.1 ΜΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΤΕΜ. 2   

 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Ομάδα 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ 

3.1 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ (πλάτους 1,5μ) 

τρεχ.μέτρα 180   

3.2 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ  
(πλάτους 1,0μ) 

τετρ.μέτρα 30   

3.3 ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΝΕΛ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΩΡΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ 

ΤΕΜ. 16   

3.4 ΑΜΦΙΒΙΟ – ΠΛΩΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΤΕΜ. 4   

 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Ομάδα 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

4.1 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ 
για ΑμεΑ 

ΤΕΜ. 2   
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4.2 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ 
ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ 

ΤΕΜ. 2   

4.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

ΤΕΜ. 8   

4.4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΕΜ. 16   

4.5 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ  Α.Μ.Ε.Α 

ΤΕΜ. 2   

 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ (Ομάδας 1, Ομάδας 2 & Ομάδας3&Ομάδας 4)  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α. 13%  

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

Σας προσφέρουμε τα παραπάνω είδη με τις αναγραφόμενες τιμές  
 
            ……………………..,         /     / 2021 

         
 

   -Ο- 
                  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΡΓΟ:  “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
για την πρόσβαση ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου 
Πολυγύρου’’ 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2018 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Ομάδα1 : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

1.1 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

Σετ . 2 31.435,68 62.871,36 

    ΣΥΝΟΛΟ 62.871,36 

    ΦΠΑ 24% 15.089,12 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 77.960,48 

Ομάδα 2 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

2.1 ΜΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΤΕΜ. 2 30.500,00 61.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 61.000,00 

ΦΠΑ 13% 7.930,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 68.930,00 

Ομάδα 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ 

3.1 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ (πλάτους 
1,5μ) 

τρεχ. μέτρα 180 214,00 38.520,00 

3.2 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ 
(πλάτους 1,0μ) 

Τετρ .μέτρα 30 108,00 3.240,00 

3.3 ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΝΕΛ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΩΡΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ 

ΤΕΜ. 16 285,00 4.560,00 

3.4 ΑΜΦΙΒΙΟ – ΠΛΩΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΤΕΜ. 4 2.700,00 10.800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 57.120,00 

ΦΠΑ 24% 11.116,80 

ΦΠΑ 13% 1.404,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 69.640,80 

Ομάδα 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

4.1 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ 
ΑμεΑ 

ΤΕΜ. 2 3.000,00 6.000,00 
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4.2 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ 
ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ 

ΤΕΜ. 2 3.600,00 7.200,00 

4.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

ΤΕΜ. 8 164,75 1.318,00 

4.4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΕΜ. 16 225,00 3.600,00 

4.5 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ  Α.Μ.Ε.Α 

ΤΕΜ. 2 390,00 780,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 18.898,00 

ΦΠΑ 24% 4.535,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.433,52 

 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ (Ομάδας 1, Ομάδας 2 & Ομάδας3&Ομάδας 4)  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 
199.889,36 

Φ.Π.Α. 13% 9.334,00 

Φ.Π.Α. 24% 30.741,44 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 239.964,80 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6251 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πολυτεχνείου 50, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, 

Τ.Κ.63100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γ. ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ, ΧΡ. ΚΟΖΑΡΗ 

- Τηλέφωνο: 23710 25192, 23710 25116 

- Ηλ. ταχυδρομείο: info@polygyros.gr , tech10@polygyros.gr, tech11@polygyros.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.polygyros.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV):  
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου 
Πολυγύρου 
CPV: 33196200-2, 331963000-9, 34953000-2, 24955000-3, 31523200-0, 39295100-7, 34928480-6 

 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6251 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

mailto:info@polygyros.gr
mailto:info@polygyros.gr
mailto:info@polygyros.gr
mailto:info@polygyros.gr
mailto:info@polygyros.gr
mailto:tech11@polygyros.gr
http://www.polygyros.gr/
http://www.polygyros.gr/
http://www.polygyros.gr/
http://www.polygyros.gr/
http://www.polygyros.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» iv  ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).   
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου xvi  το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxxi  κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 



ΑΔΑ: 6ΑΡΟΩΞΜ-5ΝΟ



 

Σελίδα 75 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες xxxvi  που ορίζονται στη σχετική 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 



ΑΔΑ: 6ΑΡΟΩΞΜ-5ΝΟ



 

Σελίδα 77 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……] 
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων xlii  όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας xliii  το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

 

[] Ναι [] Όχι 
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φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 

συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση,που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Φύλλο Συμμόρφωσης 

Σκοπός 
Το παρόν έχει σκοπό να βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης για την εξακρίβωση των ελάχιστων απαιτήσεων για 

την προμήθεια του εξοπλισμού, όπως περιγράφονται παρακάτω: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΟΡΑΣΗΣ 

1.1Αυτόνομη διάταξη καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιείται για την  
αναζήτηση και τον εντοπισμό της ακριβούς 
τοποθεσίας εντός της θάλασσας, καθώς και για τη 
λήψη  οδηγιών για την μετακίνηση στην παραλία, 
ώστε τα άτομα με προβλήματα όρασης να 
εισέρχονται στη θάλασσα, να κολυμπούν με 
ασφάλεια και να επιστρέφουν στη θέση τους στην 
παραλία. Επιπλέον πρέπει να διαθέτει τη 
δυνατότητα αναζήτησης βοήθειας σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. 

 

 

ΝΑΙ   

 Η εν’ λόγω διάταξη θα περιλαμβάνει  τουλάχιστον  
τα ακόλουθα: 

Φάρο εδάφους με αισθητήρα αφής, 

κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας ανθεκτικό στις υπεριώδεις 

ακτινοβολίες. Ο φάρος θα επιτρέπει στον χρήστη 

τον εύκολο εντοπισμό της θέσης του. 

 

 

ΝΑΙ   

 Πίνακα καθοδήγησης εδάφους με εκπομπή 

σημάτων ήχου και αφής, για την μετακίνηση στην 

παραλία και την είσοδο στη θάλασσα. 

 

ΝΑΙ   

 Σημαδούρα προσανατολισμού εντός της 

θαλάσσης με εκπομπή ηχητικών σημάτων, 

κατασκευασμένη από συμπαγές υλικό 

στεγανότητας IP67 με στηρίγματα από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

ΝΑΙ   
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 Αδιάβροχο τηλεχειριστήριο χεριού (βραχιόλι) 

τριών κομβίων. Το 1ο κουμπί θα ενεργοποιείται 

από τον χρήστη μετά την είσοδο του στο νερό και 

μέσω αυτού η πλησιέστερη σημαδούρα θα 

παρέχει χρήσιμες πληροφορίες εντός της 

θάλασσας  (βάθος νερού, αρίθμηση σημαδούρας 

για υπολογισμό της απόστασης). Το άτομο θα 

προσανατολίζεται και θα κολυμπάει από τη μια 

σημαδούρα ως την άλλη. Το 2ο κουμπί θα παρέχει 

οδηγίες για την επιστροφή στην παραλία, ενώ το 

3ο κουμπί θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. 

 

ΝΑΙ   

 Επιτραπέζια κεραία σημάτων 

 

ΝΑΙ   

 Φορητή μονάδα λήψης σημάτων με 

προειδοποίηση κινδύνου, αυτόνομη με 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

 

ΝΑΙ   

 Η διάταξη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
βασικές απαιτήσεις των οδηγιών 99/5/ΕΚ 
[Τερματικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και 
ραδιοεξοπλισμός  (ΠΔ 44/2002)]. 

 

ΝΑΙ    

 Ο  σχεδιασμός του όλου συστήματος θα είναι 
τέτοιος που θα εξασφαλίζει στα άτομα με 
προβλήματα όρασης την ικανότητα να 
αισθανθούν ασφάλεια, να αναπτύξουν οικειότητα 
με τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και να 
καλλιεργήσουν την έμφυτη περιέργεια του 
ατόμου να ανακαλύψει τον χώρο μέσω της 
προσέλκυσης του ενδιαφέροντος τους. 

 

ΝΑΙ    

 Στην προμήθεια του εν λόγω συστήματος 
περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά και εξαρτήματα που θα απαιτηθούν 
επί τόπου της εργασίας, για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία, συμπεριλαμβάνεται 
δηλαδή η προμήθεια, η εγκατάσταση και η δοκιμή 
των επιμέρους συστημάτων και γενικά όλης της 
εγκατάστασης. 

 

ΝΑΙ    

ΟΜΑΔΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

2.1  Μη μόνιμη διάταξη αυτόνομης  πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα (ράμπα 
πρόσβασης κολύμβησης)   

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Η διάταξη, θα χρησιμοποιείται προκειμένου να 
παρέχει σε άτομα με κινητικά προβλήματα τη 
δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα.  

ΝΑΙ   



ΑΔΑ: 6ΑΡΟΩΞΜ-5ΝΟ



 

Σελίδα 86 

 H κατασκευή της θα είναι συναρμολογούμενη, μη 
μόνιμη και θα αποτελείται από: 

 Πύργο ελέγχου (εντός του οποίου θα 

βρίσκονται εγκατεστημένοι όλοι οι 

απαραίτητοι αυτοματισμοί καθώς και ο 

μηχανισμός κίνησης της διάταξης) 

 Φωτοβολταϊκό στοιχείο 

 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 

 Συσσωρευτή (μπαταρία) 

 Αρθρωτούς σιδηρόδρομους (ράγες) και τα 

παρελκόμενα αυτών (ντίζες, καλύμματα κλπ.). 

Οι ράγες θα συνδέονται με τον πύργο ελέγχου 

έως ότου φτάσουν στο κατάλληλο βάθος της 

θάλασσας. 

 Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα (το οποίο θα 

ολισθαίνει κατά μήκος των ραγών) 

 Κουπαστή (χειρολισθήρας) (θα τοποθετηθεί 

στο τέρμα της διαδρομής των ραγών και θα 

βοηθάει το χρήστη στην αποβίβαση από το 

κάθισμα και την επιβίβαση εντός της 

θάλασσας) 

 Φορείο κίνησης 

 Συρματόσχοινα ή αλυσίδες κίνησης 

 Φωτεινή σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς 

 5 τηλεχειριστήρια 

 Φωτοσυναγερμό 

 

ΝΑΙ   

 Η διάταξη θα πρέπει να έχει τις κατά το δυνατό 
μικρότερες διαστάσεις ώστε να ελαχιστοποιείται η 
όχληση αλλά και η παρέμβαση στον περιβάλλοντα 
χώρο. 

ΝΑΙ   

 Επιπλέον το σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρως 
αυτόνομο ενεργειακά, εξασφαλίζοντας την 
απαιτούμενη ενέργεια λειτουργίας του μέσω 
μπαταρίας κατάλληλης χωρητικότητας που θα 
φορτίζεται ελεγχόμενα από το φωτοβολταϊκό 
στοιχείο ώστε να δύναται να λειτουργήσει ακόμα 
και σε καταστάσεις χαμηλής ηλιοφάνειας, ενώ δεν 
θα απαιτείται καμία σύνδεση με το ηλεκτρικό 
δίκτυο. 

 

ΝΑΙ   

 Η εγκατάσταση της διάταξης θα γίνει με τέτοιο 
τρόπο ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση στο σημείο 
της αφετηρίας με το αμαξίδιο του και να μπορεί να 
επιβιβαστεί στο ειδικό κάθισμα της διάταξης. 

ΝΑΙ   

 Μετά την επιβίβαση θα μπορεί να ενεργοποιήσει το 
μηχανισμό κίνησης με το τηλεχειριστήριο κι έτσι το 
ειδικό κάθισμα μέσω συρματόσχοινων ή αλυσίδων 
που συνδέονται με τον ηλεκτροκίνητο μηχανισμό θα 
κινείται προς τη θάλασσα. 

ΝΑΙ   
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 Στο τερματικό σημείο της διαδρομής θα σταματά 
αυτόνομα και θα είναι δυνατή η αποβίβαση του 
χρήστη εντός της θάλασσας. 
Για την επιστροφή στην παραλία μετά το πέρας της 
κολύμβησης θα ακολουθείται η αντίστροφη 
διαδικασία. 

ΝΑΙ    

 Σε οποιοδήποτε στάδιο της κίνησης  θα πρέπει να 
είναι δυνατή η διακοπή της κίνησης μέσω του 
τηλεχειριστηρίου ή και χειροκίνητα. 

ΝΑΙ    

 Για την περίπτωση  ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης 
της διάταξης θα υπάρχει πρόβλεψη για χειροκίνητη 
λειτουργία με σκοπό την επαναφορά του χρήστη στο 
σημείο αφετηρίας. 

 

ΝΑΙ   

 Όλα τα δομικά μέρη της διάταξης καθώς και όλα τα 
υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης (κοχλίες, άξονες 
κλπ.) θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. 
AISI 316L, AISI 304L κλπ.) 

ΝΑΙ    

 Τα υπόλοιπα μέρη μπορούν να είναι από υλικά 
ανθεκτικά στη διάβρωση (π.χ. πολυμερή υλικά, 
εμποτισμένη ξυλεία, κλπ.). Σε κάθε περίπτωση όλα 
τα υλικά που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον.  

 

ΝΑΙ    

 Οδηγίες χειρισμού της διάταξης στην ελληνική 
γλώσσα και τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα, 
θα βρίσκονται αναρτημένες σε ευδιάκριτο σημείο 
πάνω στη διάταξη ώστε να μπορούν να 
ενημερωθούν για τη χρήση της συσκευής τα ΑμεΑ 
και οι συνοδοί τους. 

ΝΑΙ    

 Τα βασικά στοιχεία διαστασιολόγησης και 
απαιτήσεων είναι: 

 Μέγιστο βάρος χρήστη: τουλάχιστον έως 
120kg 
 Τύπος τροφοδοσίας: συνεχές ρεύμα 

 Τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα: 12Vdc 
 Τροφοδοσία ηλεκτρολογικού πίνακα: 24Vdc 
 Ταχύτητα διαδρομής: από 0,10 έως 

0,20m/sec 
 Χρήσεις ανά ημέρα: τουλάχιστον 30 χρήσεις 

 

ΝΑΙ    

 Κάθε συσκευή θα πρέπει να φέρει τη σήμανση ‘CE’ 
κατά τα οριζόμενα στην κοινή Υπουργική Απόφαση 
του Υπουργείου Οικονομικών, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(ΦΕΚ 992/Β΄/1994 και στον κανονισμό (ΕΚ) 
765/2008. 

 

ΝΑΙ    
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 Για όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να 
παρέχονται πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας 
και συμβατότητας με τα όρια ασφαλείας που 
επιβάλλονται από οδηγίες και κανονισμούς 
ελληνικών και διεθνών Οργανισμών (π.χ. ΕΛΟΤ, ISO, 
EN, EEC κλπ.) σε σχέση με: 

o Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και όρια 

χρόνου έκθεσης ανθρώπων σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

o Επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε 

βηματοδότες καρδιοπαθών 

o Επιδράσεις μαγνητικών πεδίων σε υλικό 

εγγραφής (μαγνητικές κασέτες, ταινίες, 

δισκέτες, κάρτες) 

 

ΝΑΙ    

 
Ειδικότερα, η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των 
οδηγιών 99/5/ΕΚ [Τερματικός τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισμός και ραδιοεξοπλισμός  (ΠΔ 44/2002)],  
2004/108/ΕΚ (ΥΑ 50268/5137/2007 
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) και 2006/42/ΕΚ 
(Γενική Οδηγία  των μηχανών). 

 

ΝΑΙ    

 Στην προμήθεια του εν λόγω συστήματος 
περιλαμβάνονται και  όλα τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά και εξαρτήματα που θα απαιτηθούν επί 
τόπου της εργασίας, για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, συμπεριλαμβάνεται δηλαδή η 
προμήθεια, η εγκατάσταση και η δοκιμή των 
επιμέρους συστημάτων και γενικά όλης της 
εγκατάστασης. 

 

ΝΑΙ    

ΟΜΑΔΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ 

3.1  Κινητός διάδρομος πρόσβασης ΑμεΑ (πλάτους 1,5μ) 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Ο διάδρομος να αποτελείται από ενιαία τμήματα 
μήκους τουλάχιστον πέντε μέτρων και να είναι 
πλάτους 1,50m κατ’ ελάχιστον, προκειμένου να 
είναι δυνατή η επιτόπια αναστροφή αναπηρικών 
αμαξιδίων. 

ΝΑΙ   

 Να έχει τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης 
ασφαλούς σύνδεσης με άλλα τμήματα 
διαδρόμου.  

 

ΝΑΙ   

 Θα τοποθετηθεί για την όδευση από την παραλία 
ως την θάλασσα (εγκάρσια της ακτής) αλλά και 
για την δημιουργία ενός λειτουργικού δικτύου 
σύνδεσης τόσο μεταξύ των υποδομών των ΑμεΑ 
όσο και με τις εκτός παραλίας θέσεις 
εξυπηρέτησης των ΑμεΑ (θέσεις στάθμευσης, 
θέσεις σκίασης/ανάπαυσης, αποδυτήρια). 

ΝΑΙ   
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 Θα παρέχει προσβάσιμες διαδρομές τόσο σε 
πεζούς όσο και σε τροχήλατα καρότσια και 
αναπηρικά αμαξίδια. 

ΝΑΙ   

 Θα είναι κατασκευασμένος από αντιολισθητικό 
τρισδιάστατο ανακυκλωμένο πολυεστέρα, 
πυκνότητας πάχους 10mm και βάρους περίπου 
1,5 kg/m

2
±10% προκειμένου να είναι ταυτόχρονα 

στιβαρός αλλά και ελαφρύς για εύκολη 
μετακίνηση. 

ΝΑΙ   

 Θα είναι αδιάβροχος, ιδιαίτερα ανθεκτικός στο 
θαλασσινό νερό, στις χημικές ή αλκαλικές ουσίες, 
στην ακτινοβολία UV και σε ακραίες τιμές της 
θερμοκρασίας (-40

o
C έως 80

o
C) και θα έχει ομαλή 

και συνεχή επιφάνεια. 

ΝΑΙ   

 Η αντοχή του σε εφελκυσμό θα είναι τουλάχιστον 
120kN/m και η θερμοκρασία αλλοίωσης 
μεγαλύτερη από 300

o
C. 

 

ΝΑΙ   

 Τα όρια του διαδρόμου θα επισημαίνονται, στη 
μέση και στα άκρα τους, με συνεχή λωρίδα 
όδευσης για την εξυπηρέτηση των ατόμων με 
προβλήματα όρασης.   

ΝΑΙ   

 Επίσης, θα φέρει σε επιλεγμένα σημεία και 
ιδιαίτερα στην αρχή και στο τέλος του το Διεθνές 
Σύμβολο Πρόσβασης. 

ΝΑΙ   

 Θα είναι εύκαμπτος για να αποφεύγονται  οι 
τραυματισμοί αλλά και για να έχει τη δυνατότητα 
εύκολης περιέλιξης και αποθήκευσης. 

ΝΑΙ   

 Επιπλέον θα πρέπει να τοποθετείται εύκολα και 
γρήγορα χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο 
προσωπικό. Θα στερεώνονται στο έδαφος με 
γαλβανισμένους στύλους σχήματος U. 
 

ΝΑΙ   

 Ο υπό προμήθεια διάδρομος θα πρέπει να έχει 
δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 
51097:1992 και 51130:1994 (ή ισοδύναμα) 

 

ΝΑΙ   

 Επίσης, η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει 
πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας ISO 
9001 ή ισοδύναμο. 

ΝΑΙ    

 Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η 
προμήθεια των υλικών για την σύνδεση και της 
στερέωσής στο έδαφος, όπως και η τοποθέτησή 
τους σε πλήρη λειτουργία/χρήση. 

ΝΑΙ    

 Στην τεχνική προσφορά να κατατεθούν οδηγίες 
τοποθέτησης και σύνδεσης, στην ελληνική 
Γλώσσα.  

 

ΝΑΙ    

3.2  Κινητός διάδρομος όδευσης (πλάτους 1,0μ) 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Θα είναι μη μόνιμη κατασκευή και θα παρέχουν 
ομαλή επιφάνεια χωρίς κενά. 

ΝΑΙ   
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 Η δομή του θα είναι διαπερατή και θα παραμένει 
δροσερή όταν εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία, 
διευκολύνοντας έτσι το περπάτημα με γυμνά 
πόδια. Στις πλαϊνές άκρες  θα φέρει διαγράμμιση 
με λευκές λωρίδες, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτοι 
από τα άτομα με μειωμένη όραση. 

ΝΑΙ   

 Να έχει τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης 
ασφαλούς σύνδεσης με άλλα τμήματα 
διαδρόμου.  
 

ΝΑΙ   

 Θα τοποθετηθεί στην παραλία, για την 
δημιουργία ενός λειτουργικού δικτύου σύνδεσης 
τόσο μεταξύ των υποδομών των ΑμεΑ όσο και με 
τις εκτός παραλίας θέσεις εξυπηρέτησης των 
ΑμεΑ (θέσεις στάθμευσης, θέσεις 
σκίασης/ανάπαυσης, αποδυτήρια). 

ΝΑΙ   

 Θα είναι κατασκευασμένος από αντιολισθητικό 
τρισδιάστατο ανακυκλωμένο πολυεστέρα, πάχους 
έως 10mm και βάρους περίπου 1,20 kg/m2±10% 
προκειμένου να είναι ταυτόχρονα στιβαρός αλλά 
και ελαφρύς για εύκολη μετακίνηση. 

ΝΑΙ   

 Το πλάτος του να είναι ένα μέτρο και να 
αποτελούνται από ενιαία τμήματα μήκους 
τουλάχιστον πέντε μέτρων, με δυνατότητα 
εύκολης, γρήγορης και ασφαλούς ένωσης μεταξύ 
τους, με σύστημα το οποίο θα απαρτίζεται από 
ανακυκλώσιμα υλικά. 

ΝΑΙ   

 Θα είναι αδιάβροχος, ιδιαίτερα ανθεκτικός στο 
θαλασσινό νερό, στις χημικές ή αλκαλικές ουσίες, 
στην ακτινοβολία UV και σε ακραίες τιμές της 
θερμοκρασίας (-40ο C έως 80ο C) και θα έχει 
ομαλή και συνεχή επιφάνεια. 

ΝΑΙ   

 Τα όρια του διαδρόμου θα επισημαίνονται, στη 
μέση και στα άκρα τους, με συνεχή λωρίδα 
όδευσης για την εξυπηρέτηση των ατόμων με 
προβλήματα όρασης. 

ΝΑΙ   

 Θα είναι εύκαμπτος για να αποφεύγονται οι 
τραυματισμοί αλλά και για να έχει τη δυνατότητα 
εύκολης περιέλιξης και αποθήκευσης. 

ΝΑΙ   

 Επιπλέον θα πρέπει να τοποθετείται εύκολα και 
γρήγορα χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο 
προσωπικό ή ειδικά εργαλεία. Θα στερεώνονται 
στο έδαφος με γαλβανισμένους στύλους 
σχήματος U. 
 

ΝΑΙ   

 Επίσης, η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει 
πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας ISO 
9001 ή ισοδύναμο. 

ΝΑΙ   

 Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η 
προμήθεια των υλικών για την σύνδεση και της 
στερέωσής στο έδαφος, όπως και η τοποθέτησή 
τους σε πλήρη λειτουργία/χρήση. 

ΝΑΙ   

 Στην τεχνική προσφορά να κατατεθούν οδηγίες 
τοποθέτησης και σύνδεσης, στην ελληνική 
Γλώσσα. 
 

ΝΑΙ    
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3.3  Κινητά πάνελ δημιουργίας χώρων σκίασης 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Θα είναι κατάλληλα για χρήση σε παραλίες και θα 
τοποθετηθούν παραπλεύρως των διαδρόμων για 
να χρησιμοποιηθούν ως χώροι 
σκίασης/ανάπαυσης των εξυπηρετούμενων 
επισκεπτών και αναπηρικών αμαξιδίων, στις 
επιλεγμένες παραλίες του Δήμου, όπου πρόκειται 
να εγκατασταθούν οι μη μόνιμες υποδομές για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης ΑμεΑ. 

ΝΑΙ   

 Τα πάνελ θα παρέχουν αποτελεσματική 
επιφάνεια πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια 
και θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1,50 m και 
μήκος τουλάχιστον 1,80 m. 

ΝΑΙ   

 Θα είναι κατασκευασμένα από 100% 
ανακυκλώσιμο πλαστικό HDPE, ανθεκτικό στην 
υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. 

ΝΑΙ   

 Θα εφαρμόζουν σταθερά πάνω στο έδαφος και 
θα συνοδεύονται με ασφαλές σύστημα σύνδεσης. 

ΝΑΙ   

 Θα τοποθετούνται/αφαιρούνται εύκολα και 
γρήγορα. Για αυτό το λόγο το βάρος τους, δεν θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 15 Kgr/m2. 

ΝΑΙ   

 Η τοποθέτηση τους, θα πρέπει να γίνεται χωρίς 
ειδικευμένο προσωπικό ή εξοπλισμό και χωρίς 
ιδιαίτερη προπαρασκευαστική εργασία. 

ΝΑΙ   

 Δεν θα αλλοιώνονται από θαλασσινό νερό, 
χημικές ή αλκαλικές ουσίες και θα πρέπει να 
αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες καθώς και 
στην ηλιακή ακτινοβολία. 

ΝΑΙ   

 Επίσης, η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς 
ISO 9001, ISO 14001 και ISO 18001 ή ισοδύναμα 
εν’ ισχύ, που επιβεβαιώνουν τήρηση 
προδιαγραφών και προτύπων. 
 

ΝΑΙ   

3.4 Αμφίβιο – πλωτό αμαξίδιο 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Θα είναι πλωτό αναπηρικό αμαξίδιο που θα έχει 
τη δυνατότητα να επιπλέει και να κινείται στην 
επιφάνεια του νερού (με ικανοποιητική άνωση 
και  με μεγάλη σταθερότητα), να παρέχει ευκολία 
πρόσβασης στην παραλία καθώς και να 
μετακινείται πάνω στην άμμο. 

ΝΑΙ   

 Οι διαστάσεις του θα είναι: 

 Συνολικό μήκος: 1,50m, μήκος καθίσματος: 

0,50m (± 5 %) 

 Συνολικό ύψος: 1,30m, ύψος καθίσματος: 

0,50m (± 5 %) 

 Συνολικό πλάτος: 1,00m, πλάτος καθίσματος: 

0,50m (± 5 %) 

 Βάρος: 30 kgr, ωφέλιμο βάρος: 135 kg (± 5 %) 

 

ΝΑΙ   
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 Η κατασκευή του θα είναι από ανοξείδωτο 
αλουμίνιο που δεν αλλοιώνεται από το θαλασσινό 
νερό, με στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή 
τραυματισμών. 

ΝΑΙ   

 Θα φέρει τρείς φουσκωτούς τροχούς κύλισης από 
ελαστικό υλικό PVC ανθεκτικό στην ακτινοβολία 
UV, οι οποίοι θα λειτουργούν και ως πλωτήρες 
έτσι ώστε να κινούνται σταθερά μέσα στη 
θάλασσα αλλά και να απορροφούν τους 
κραδασμούς και να εξομαλύνουν τις δυσχέρειες 
από τυχόν ανωμαλίες του εδάφους (άμμος, 
βότσαλα, χαλίκια) κατά την μετακίνηση στην 
παραλία. 

ΝΑΙ   

 Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από  υλικό 
fiberglass, χωρίς ραφές, αδιάβροχο, υποαλλεργικό 
και διάτρητο ώστε να επιτρέπει τον αέρα, την 
άμμο και το νερό να το διαπερνάει και να 
στεγνώνει γρήγορα.  

 

ΝΑΙ   

 Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εύκολης 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης χωρίς 
τη χρήση εργαλείων καθώς και τη δυνατότητα να 
διπλώνεται για εύκολη αποθήκευση και 
εξοικονόμηση χώρου. 

ΝΑΙ   

 Επιπλέον θα διαθέτει λαβή έλκυσης στο 
μπροστινό μέρος και λαβή κατεύθυνσης στο πίσω 
μέρος για εύκολη πλοήγηση, οδήγηση και 
μετακίνηση. 

 

ΝΑΙ   

 Η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει 
πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας ISO 
9001 ή ισοδύναμο. 

 

ΝΑΙ   

ΟΜΑΔΑ 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

4.1 Χώρος υγιεινής / αποδυτήριο ΑΜΕΑ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Θα είναι κλειστού τύπου (δηλαδή χωρίς οπτική 
επαφή των λυμάτων από τον χρήστη). 

ΝΑΙ   

 Οι εξωτερικές διαστάσεις της καμπίνας θα είναι 
περίπου 1,60mx1,60m και το εσωτερικό ύψος 
2,00m τουλάχιστον, με εργονομική διαρρύθμιση 
που θα επιτρέπει την άνετη κίνηση του ατόμου, 
καθώς και του συνοδού του. 

ΝΑΙ   

 Θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από 
υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές-χαμηλές 
θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς. 

ΝΑΙ   

 Τα τοιχώματα θα συναρμολογούνται με τέτοιο 
τρόπο που θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα του 
χώρου και θα είναι κατασκευασμένα από 
ανθεκτικό λείο υλικό ώστε να διευκολύνεται ο 
σωστός καθαρισμός τους και η απολύμανση τους. 

ΝΑΙ   

 Τα χρώματα τους δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται 
με τον καιρό ακόμα και σε μεταβαλλόμενες 
κλιματολογικές συνθήκες. 

ΝΑΙ   
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 Η οροφή θα είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή 
ημιδιάφανο υλικό ώστε να επιτρέπεται ο φυσικός 
φωτισμός. Η καμπίνα θα φέρει δάπεδο 
αντιολισθητικό μη πορώδες. 

ΝΑΙ   

 Το συνολικό βάρος της άδειας καμπίνας θα είναι 

περίπου 115 kgr(± 5 %) . 

 

ΝΑΙ   

 Η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει ισχυρής 
κατασκευής και κατάλληλου μεγέθους 
μεντεσέδες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ικανοί να 
στηρίζουν την πόρτα του θαλάμου, στην 
περίπτωση ισχυρών ανέμων. 

ΝΑΙ   

 Επίσης, το πλαίσιο της πόρτας, να είναι διπλού 
τοιχώματος για αντοχή σε βανδαλισμούς. 

ΝΑΙ   

 Η πόρτα, να είναι συρόμενη ή ανοιγόμενη και δεν 

θα πρέπει να απαιτείται μεγάλη δύναμη 

χειρισμού, να διαθέτει μηχανισμό αυτόματου 

κλεισίματος και να διαθέτει εσωτερική χειρολαβή, 

η οποία να ασφαλίζει, ενώ σε περίπτωση 

ανάγκης, θα δύναται να ξεκλειδώνει και 

εξωτερικά. 

ΝΑΙ   

 Τα μεταλλικά εξαρτήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν, όπως πόμολα,  μεντεσέδες κλπ. 
θα είναι από ανοξείδωτο υλικό ανθεκτικό στη 
θαλάσσια διάβρωση. 

ΝΑΙ   

 Ο εξοπλισμός της καμπίνας θα περιλαμβάνει: 

 Λεκάνη κλειστού τύπου, με κάθισμα και 

σκέπασμα, κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό 

 Θήκη με χαρτί υγείας 

 Καλάθι σκουπιδιών  

 Κρεμάστρες ενδυμάτων σε κατάλληλο 

ύψος 

 Φωτισμό με ηλιακή ενέργεια για τις 

νυκτερινές ώρες. 

 Δεξαμενή για τα απόβλητα ανάλογης 

χωρητικότητας ώστε να αντιστοιχεί σε 200 

τουλάχιστον χρήσεις της τουαλέτας. Η δεξαμενή 

θα διαθέτει  σύστημα εξαερισμού που θα 

καταλήγει εκτός καμπίνας. Στη δεξαμενή θα 

γίνεται εισροή χημικού υγρού που θα 

εξασφαλίζει την τέλεια κάλυψη των αποβλήτων. 

Το υλικό απόσμησης  θα είναι μη τοξικό και μη 

αλλεργιογόνο, κάτι που θα αποδεικνύεται από 

σχετική βεβαίωση καθώς και ΦΔΑ του 

κατασκευαστικού οίκου. 

 Χημικό υγρό σε ποσότητα τουλάχιστον 

δεκαπέντε λίτρων. 

 Η τουαλέτα θα διαθέτει σύστημα 

εξουδετέρωσης των οσμών, με συνεχή 24ωρη 

λειτουργία χωρίς την ανάγκη χρήσης μπαταριών 

και θα συνοδεύεται με υλικό απόσμησης για 

χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)  μηνών 

τουλάχιστον. 

 

ΝΑΙ   
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 Θα διαθέτει άριστη εργονομία, λειτουργικότητα 
και αισθητική σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές 
προδιαγραφές, η οποία να εναρμονίζεται κατά το 
δυνατόν με τον περιβάλλοντα χώρο. 

ΝΑΙ   

 Επιπλέον ο σχεδιασμός της θα πρέπει να 

επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό χρήσεων  και την 

εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της 

δεξαμενής λυμάτων. 

 

ΝΑΙ   

4.2 Χώρος υγιεινής / αποδυτήριο χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Θα πρέπει να είναι κινητός, ισχυρής κατασκευής, 
να έχει εργονομική και λειτουργική διαρρύθμιση. 

ΝΑΙ   

 Θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από 
υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές-χαμηλές 
θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς. 

ΝΑΙ   

 Τα τοιχώματα θα συναρμολογούνται με τέτοιο 
τρόπο που θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα του 
χώρου και θα είναι κατασκευασμένα από 
ανθεκτικό λείο υλικό ώστε να διευκολύνεται ο 
σωστός καθαρισμός τους και η απολύμανση τους. 

ΝΑΙ   

 Τα χρώματα τους δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται 
με τον καιρό ακόμα και σε μεταβαλλόμενες 
κλιματολογικές συνθήκες. 

ΝΑΙ   

 Η οροφή θα είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή 
ημιδιάφανο υλικό ώστε να επιτρέπεται ο φυσικός 
φωτισμός. 

ΝΑΙ   

 Η καμπίνα θα φέρει δάπεδο αντιολισθητικό μη 

πορώδες. Το συνολικό βάρος της άδειας καμπίνας 

θα είναι περίπου 130 kgr (± 5 %). 

 

ΝΑΙ   

 Οι εσωτερικές διαστάσεις, θα πρέπει να 

επιτρέπουν την πλήρη και άνετη κίνηση τόσο των 

ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο, όσο και των 

ατόμων που τα συνοδεύουν, 

συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας αλλαγής 

ενδυμάτων. Για αυτό το λόγο, οι διαστάσεις του 

θα είναι τουλάχιστον 1,65Χ2,25 m.  

 

ΝΑΙ   

 Θα φέρει κλειστού τύπου δεξαμενή για τα 
απόβλητα, χωρητικότητας τουλάχιστον 250 
λίτρων και λεκάνη με σκέπασμα. Η δεξαμενή θα 
διαθέτει σύστημα εξαερισμού που θα καταλήγει 
εκτός καμπίνας. Στη δεξαμενή θα γίνεται εισροή 
χημικού υγρού που θα εξασφαλίζει την τέλεια 
κάλυψη των αποβλήτων. 

ΝΑΙ   

 Η καμπίνα θα διαθέτει σύστημα αερισμού και 
σύστημα εξουδετέρωσης οσμών με διάχυση 
ενεργών συστατικών σε αέρια μορφή, για την 
αποφυγή δημιουργίας βακτηριδίων και μυκήτων. 

ΝΑΙ   
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 Το υλικό εξουδετέρωσης, δεν θα παρουσιάζει 

τοξικότητα και δεν θα προκαλεί αλλεργίες, 

σύμφωνα με το φύλλο δεδομένων ασφαλείας του 

και βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου. Η 

διάρκεια κάλυψης να είναι τουλάχιστον για οκτώ 

εβδομάδες. 

ΝΑΙ   

 Επίσης, σε ύψος περίπου 0,50μ από το δάπεδο, 

θα διατίθεται επιφάνεια, στην οποία ο χρήστης, 

θα μπορεί να κάθεται και θα έχει την δυνατότητα 

αλλαγής ρούχων. Θα πρέπει να είναι από υλικό 

ανθεκτικό στη διάβρωση, ώστε να προστατεύεται 

και να μην ευνοεί την ανάπτυξη 

μικροοργανισμών, με καμπύλες ακμές για την 

αποφυγή τραυματισμών. 

ΝΑΙ   

 Περιμετρικά, να υπάρχουν κατάλληλες μπάρες 

στήριξης, για την υποβοήθηση του χρήστη. 

ΝΑΙ   

 Επιπλέον, να υπάρχουν κατάλληλα 

τοποθετημένες κρεμάστρες, σε ύψος περίπου 

1,20 μ και 1,80 μ από το δάπεδο. 

 

ΝΑΙ   

 Τα μεταλλικά εξαρτήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν, όπως πόμολα, μεντεσέδες κλπ. 
θα είναι από ανοξείδωτο υλικό ανθεκτικό στη 
θαλάσσια διάβρωση. 

ΝΑΙ   

 Η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει ισχυρής 
κατασκευής και κατάλληλου μεγέθους 
μεντεσέδες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ικανοί να 
στηρίζουν την πόρτα του θαλάμου, στην 
περίπτωση ισχυρών ανέμων. 

ΝΑΙ   

 Επίσης, το πλαίσιο της πόρτας, να είναι διπλού 
τοιχώματος για αντοχή σε βανδαλισμούς. 

ΝΑΙ   

 Η πόρτα, να είναι συρόμενη ή ανοιγόμενη με 
φρένο ώστε να μην την παρασύρει ο αέρας. Δε θα 
πρέπει να απαιτείται μεγάλη δύναμη χειρισμού, 
να διαθέτει μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος 
και να διαθέτει εσωτερική χειρολαβή, η οποία να 
ασφαλίζει, ενώ σε περίπτωση ανάγκης, θα 
δύναται να ξεκλειδώνει και εξωτερικά. 

ΝΑΙ   

 Τέλος, εσωτερικά θα φέρει κατάλληλα 

τοποθετημένα: καλαθάκι απορριμμάτων, θήκη με 

χειροπετσέτες, διανομέα υγρού καθαρισμού 

χεριών τύπου gel,χημικό υγρό σε ποσότητα 

τουλάχιστον δεκαπέντε λίτρων, νυχτερινό 

φωτισμό με ηλιακή ενέργεια και καθρέφτη, 

τοποθετημένο σε ύψος περίπου 1μ από τη βάση 

του δαπέδου και υλικό απόσμησης για διάστημα 

τεσσάρων (4) μηνών τουλάχιστον. 

 

ΝΑΙ   

 Θα διαθέτει άριστη εργονομία, λειτουργικότητα 
και αισθητική σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές 
προδιαγραφές, η οποία να εναρμονίζεται κατά το 
δυνατόν με τον περιβάλλοντα χώρο. 

ΝΑΙ   
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 Επιπλέον ο σχεδιασμός της θα πρέπει να 

επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό χρήσεων  και την 

εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της 

δεξαμενής λυμάτων. 

 

ΝΑΙ   

 

4.3  Ειδικές Πληροφοριακές πινακίδες 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Θα είναι από αλουμίνιο, θα φέρουν μεμβράνη 
αντανακλαστικότητας με επιπλέον 
πλαστικοποίηση και θα παρέχουν στο κοινό 
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που 
διαθέτει η παραλία για την εξυπηρέτηση των 
ΑΜΕΑ. 

ΝΑΙ   

 Θα είναι ορθογωνικού σχήματος με διαστάσεις 
0,40mx 0,60m (ΠxY), θα στηρίζονται σε 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ2’’  με ύψος 3m, 
αναρτημένες με κατάλληλα συνδετικά υλικά. 

ΝΑΙ   

 Θα είναι μπλε χρώματος με άσπρους χαρακτήρες 
και θα φέρουν ενημερωτικές επιγραφές με 
λογότυπα που θα υποδειχθούν από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου. 

 

ΝΑΙ   

 

4.4  Ομπρέλες σκίασης 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Το σύστημα σκίασης (ομπρέλα) θα πρέπει να είναι 
στιβαρής και ανθεκτικής κατασκευής, καθώς θα 
πρέπει να προσφέρει και να εξασφαλίζει ασφαλή 
σκίαση. 

ΝΑΙ   

 Θα πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 2,30 
m. 

ΝΑΙ   

 Το εξωτερικό - εσωτερικό στεφάνι και οι ακτίνες 
θα είναι από γαλβανισμένο σωλήνα. Ο σκελετός, 
να είναι από σωλήνα γαλβάνιζέ. Θα φέρει 8 
ενσωματωμένες αντηρίδες πάχους 1,6 mm. 

ΝΑΙ   

 Η επένδυση / κάλυψη θα είναι από εγχώριο 
φυσικό καλάμι – ψαθί. 

ΝΑΙ   

 Θα έχουν ενισχυμένη και δυνατή πλέξη, με έξι 
δεσίματα και ειδικά καλούπια ώστε να έχουμε 
στάνταρ πάχος πλέξης 4-6 εκ.. 

ΝΑΙ   

 Εσωτερικά και εξωτερικά στην κορυφή της 
ομπρέλας τοποθετούνται τα καλάμια ενδιάμεσα 
από το διπλό λαμαρινάκι, ώστε να 
προστατεύονται και να παραμένουν σταθερά, 
σφιγμένα και ανέπαφα κατά τις μετακινήσεις και 
κατά την τοποθέτηση. 

ΝΑΙ    

 Ο ορθοστάτης θα είναι από εμποτισμένο ξύλο Φ8 
ύψους 3m, για προστασία κατά της υγρασίας. 

ΝΑΙ    
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 Η κατασκευή τους θα πρέπει να επιτρέπει να 
στοιβάζονται, για εργονομία χώρου αποθήκευσης. 

ΝΑΙ    

 Επιπλέον, θα πρέπει να είναι ανθεκτικές, με 
ενσωματωμένο κολάρο - σφιγκτήρα δύο σημείων 
στον κεντρικό σωλήνα με βίδες, για καλύτερη 
στήριξη της ομπρέλας στον πάσσαλο, ώστε να 
επιτευχθεί καλύτερο κράτημα στον αέρα, έως και 
10 μποφόρ. 

ΝΑΙ    

 Τέλος, θα φέρει κρυφές κόντρες έξι σημείων με 
σύστημα εξάγωνης πυραμίδας με 16 mm μασίφ 
σιδήρου (ενσωματωμένο στην κεντρική σωλήνα), 
για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στον αέρα. 

 

ΝΑΙ    

 Όλα τα μεταλλικά μέρη της ομπρέλας θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 

ΝΑΙ    

 Τα βερνίκια και χρώματα τα οποία προστατεύουν 
τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να μην περιέχουν 
μόλυβδο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. 

ΝΑΙ    

 Όλα τα βερνίκια, χρώματα, μεταλλικά, πλαστικά 
και ξύλινα στοιχεία των ομπρελών θα πρέπει να 
είναι ανθεκτικά στην θαλάσσια διάβρωση, σε 
διαβρωτικά περιβάλλον (αλάτι) στις χημικές και 
αλκαλικές ουσίες, στις ακραίες θερμοκρασίες, 
καθώς και στην ηλιακή ακτινοβολία. 

 

ΝΑΙ    

 

4.5  Ειδικός κάδος απορριμμάτων ΑΜΕΑ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Ο κάδος θα είναι πλαστικός από πολυαιθυλένιο 
υψηλού μοριακού βάρους, συμπαγής, μηχανικής 
αποκομιδής, με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη 
ακτινοβολία, με ευκολία χειρισμού, 
χωρητικότητας 1100 λίτρων περίπου. 

ΝΑΙ   

 Το ωφέλιμο βάρος θα πρέπει να είναι άνω των 
400 κιλών ενώ κάθε τροχός θα πρέπει να είναι σε 
θέση να φέρει δυναμικό φορτίο τουλάχιστον 200 
κιλών. 

ΝΑΙ   

 Οι κάδοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι, 

σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. κατά ΕΝ 840και 

να διαθέτουν διαπίστευση, από αρμόδιο 

αναγνωρισμένο φορέα, με την οποία βεβαιώνεται 

η προσβασιμότητά τους. 

 

ΝΑΙ   

 Ο κάδος θα φέρει καπάκι, τέσσερεις τροχούς 
κυλίσεως με σύστημα πέδησης και σταθερές 
υποδοχές αναρτήσεως στα πλαϊνά του τμήματα. 

ΝΑΙ   

 Το κυρίως σώμα του κάδου θα είναι κωνικό σε 
μορφή τραπεζίου, χωρίς συνδέσεις και ραφές, με 
χύτευση του πολυαιθυλενίου σε μονομπλόκ. Θα 
φέρει όλες τις  απαιτούμενες χειρολαβές, ενώ στο 
κατώτερο σημείου του πυθμένα θα φέρει οπή με 
καπάκι απόλυτης στεγανότητας για την εκροή των 
υγρών μετά από πλύση. 

ΝΑΙ   
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 Στο εμπρόσθιο τμήμα θα φέρει οπή διαμέτρου  
περίπου 35cm με πλαστικό κάλυμμα, το κέντρο 
της οποίας θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 
90cm από το έδαφος για να είναι  προσβάσιμη 
από άτομα σε αναπηρικά  αμαξίδια. 

ΝΑΙ   

 Το καπάκι θα είναι επίπεδο με πρεσσαριστές 
νευρώσεις,  θα λειτουργεί χειροκίνητα και θα 
συνδέεται με το υπόλοιπο σώμα με ισχυρή 
κατασκευή ώστε να αποφεύγεται η απώλεια του 
κατά τη χρήση του κάδου. 

ΝΑΙ   

 Τέλος οι τροχοί του κάδου θα είναι από συμπαγές 
ελαστικό διαμέτρου 200mm και θα έχουν τη 
δυνατότητα πλήρους περιστροφής κατά 360

o
 

παρέχοντας ευελιξία. 

ΝΑΙ   

 Το σύστημα πέδησης θα περιλαμβάνει 
ανεξάρτητο φρένο στους δύο μπροστινούς 
τροχούς που θα ακινητοποιεί πλήρως τον κάδο. 

ΝΑΙ   

 Ο κάδος θα πρέπει να συνεργάζεται άψογα με τα 

ανυψωτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούν τα 

απορριμματοφόρα του Δήμου Πολυγύρου.  

 

ΝΑΙ   

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Τα υπό προμήθεια είδη με τα διάφορα ειδικά 

τεμάχια και εξαρτήματα που απαιτούνται είναι 

εύκολα στη χρήση,  χωρίς να απαιτείται καμία 

ιδιαίτερη εκπαίδευση του τελικού χρήστη. 

Εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια στους χρήστες 

ή και στους συνοδούς αυτών.  

Καταλαμβάνουν το κατά το δυνατόν μικρότερο 

χώρο ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση αλλά 

και η παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο.  

  

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

2. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι μη μόνιμου 
χαρακτήρα.  

Γίνεται με απλή στερέωση, χωρίς μόνιμη 
σύνδεση με το έδαφος και σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Φ.Ε.Κ. 1636/Β/12-5-2017) και του Ν. 2971/2001 
(Φ.Ε.Κ. 285/A/19-12-2001). 

 

 
 
 
 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
 
 (αξίας 1% προϋπολογισμού χωρίς το φπα) 

 

Εκδότης : ……………………………………………………Ημερομηνία Έκδοσης:……………………………… 
  
Προς: Δήμο  Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος, Τ.Κ. 63100, Χαλκιδική.   Εγγυητική επιστολή μας 
υπ' αριθμόν ……………………  για  ΕΥΡΩ ………………… 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ………… υπέρ της Εταιρείας ………………………………………………, οδός………………………………,αριθμός 
………………………… με Α.Φ.Μ. ……………….. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1) …………………………, 
(2) ……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), για την συμμετοχή της 
στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………… για την εκπόνηση του έργου: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,  
σύμφωνα με την με αριθμό ………………… Προκήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε 
πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………… . 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
 
 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

(αξίας 5% σύμβασης χωρίς το φπα) 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς: Δήμο  Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος, Τ.Κ. 63100, Χαλκιδική.   Εγγυητική επιστολή μας 
υπ' αριθμόν …………………για  ΕΥΡΩ ………………… 
 
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής……………………. Αρ.Σύμβασης …../ΗΜ/ΜΜ/ΕΤΟΣ 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης ……………(πλήρη επωνυμία) 
Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……, ΑΦΜ………} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων α) 
……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. β) ……………… οδός ……………… αριθμός 
………………. Τ.Κ. ………….. μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης), που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, …….………..…… συνολικής 
αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
προκήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ……………………………………. 
 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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Προς: Δήμο  Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος, Τ.Κ. 63100, Χαλκιδική.  
Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμόν …………………για ΕΥΡΩ ………………… 
  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]:   

        (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ:   ................ 

(διεύθυνση)     .......................…………………………………..,  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]:   

        (πλήρης επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση)     .......................…………………………………..   

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α)     (πλήρης επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

β)     (πλήρης επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, μέχρι του ποσού ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) στο 
οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την από αυτόν καλή λειτουργία του εξοπλισμού που 
προμήθευσε και εγκατέστησε στο πλαίσιο της «……………………………………………………….», σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ.  ΧΧΧΧ/ΧΧ.02.2020 Διακήρυξη/ Πρόσκληση/ Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της Αναθέτουσας Αρχής, για 
τον οποίο εγγυόμαστε και για κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου, που προκύπτει 
από την προμήθεια.  
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή/ και μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι απαλλασσόμαστε από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε ή/  
Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του ΕΚΔΟΤΗ  δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού 
ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
1019/49 γίνονται υποχρεωτικά δεκτές.  
Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε άλλο φορέα ή/ και πιστωτικό ίδρυμα.  

   

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
“Για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του 

Δήμου Πολυγύρου” 

Δαπάνης € ……………… (χωρίς ΦΠΑ), με ΦΠΑ 13% ……………€ και ΦΠΑ 24%............... ήτοι συνολικής 

δαπάνης ……………… €. 

 
Στον Πολύγυρο σήμερα, ................................ 2020, ημέρα ......................, οι υπογραφόμενοι: 

I. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ που εδρεύει στον Πολύγυρο επί της οδού Πολυτεχνείου 50, με ΑΦΜ 
998493610 (ΔΟΥ Πολυγύρου), που εκπροσωπείται νομίμως από τον κο ΖΩΓΡΑΦΟ ΑΣΤΕΡΙΟ, Δήμαρχο 
Δήμου Πολυγύρου, που θα αποκαλείται εφεξής «Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

II. Ο/Η…………………………………., με αρ. αστ. Ταυτότητας  ....................... ως εκπρόσωπος της εταιρίας 
………………………… ............... με ΑΦΜ  ..................................................... Δ.Ο.Υ………………, Δ/νση:
 ..............................................………….., Τ.Κ .............................................., Τηλ. , που θα αποκαλείται 
εφεξής «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα. 

 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας βάσει του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 

έχοντας υπ' όψη: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
- του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 
15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265)' “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α1297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -

2013», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις", 
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- Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α'), "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

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

-  του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α'), "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (άρθρο 
209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 
42/23-2-2007, τ. Α') "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης". 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", 

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

- του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, υπ. αριθ. ………….για την έγκριση υποβολής 
πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020’’ 

- Τις αποφάσεις: (α) αριθμ. ………….. της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προμηθειών/υπηρεσιών και (β) αριθμ. …………….του Δημοτικού 
Συμβουλίου  με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή παραλαβής προμηθειών (ΑΔΑ: …………………….) 

- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου μας που εγκρίθηκε με απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  Μακεδονίας - Θράκης. 

- Την υπ'αριθμ. 3/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τους  όρους του 
διαγωνισμού. 

- Το Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: ………………….. 

- Το Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: ………………………. 

- Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ………………/……………………….Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των 
Κ.Α.: …………… : με ΑΔΑ: ……………………………………. 

- Την υπ'αριθμ. ……………./………………. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ……………………. για την 
κάλυψη της δαπάνης των δημοσιεύσεων στο Τύπο. 

- Την υπ’ αριθμ.……………… Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της εν λόγω 
προμήθειας 

- Την υπ'αριθμ. /2019Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών 
και των όρων της Διακήρυξης με ΑΔΑ: ……………………….. 

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

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων (καλούμενο εφεξής "ανάδοχος") την προμήθεια της ομάδας: 

Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται στον πίνακα: 

 

α/α ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Ομάδα1 : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

1.1 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

Σετ . 2   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ομάδα 2 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

2.1 ΜΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΤΕΜ. 2   

 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ομάδα 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ 

3.1 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ (πλάτους 1,5μ) 

Τρεχ. 
μέτρα 

180   

3.2 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ 
(πλάτους 1,0μ) 

τετρ. μέτρα 30   

3.3 ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΝΕΛ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΩΡΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ 

ΤΕΜ. 16   

3.4 ΑΜΦΙΒΙΟ – ΠΛΩΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 
 

ΤΕΜ. 4   

 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ομάδα 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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4.1 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ 
ΑμεΑ 

ΤΕΜ. 2   

4.2 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ 
ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ 

ΤΕΜ. 2   

4.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

ΤΕΜ. 8   

4.4 ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΕΜ. 16   

4.5 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ  Α.Μ.Ε.Α 

ΤΕΜ. 2   

 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ ..............................  εγγυητική επιστολή της τράπεζας ποσού

 ....................................................................................... ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.4 της 
διακήρυξης : Για όλα τα υπό προμήθεια είδη, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με 
διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δύο (2) έτη, η οποία κατατίθεται αμέσως μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, αντικαθιστώντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
Ν.4412/2016: 

• η υπ’ αριθμ.  3/2018 μελέτη προμήθειας του Δήμου Πολυγύρου 

• η με αρ. ……………………………………. Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

• η υπ'αριθμ. ………………………………………… Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής 

• το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  [ΤΕΥΔ] 

• η προσφορά του αναδόχου 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση 
των ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Πολυγύρου, όπως αναφέρονται παρακάτω: 
α) προμήθεια δύο συστημάτων καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης (Κωδικός κατά 
CPV:33196200-2),  
β) προμήθεια δύο αυτόματων συστημάτων πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα 
(Κωδικός κατά CPV:33196200-2) 
γ) προμήθεια 180 μέτρων κινητού διαδρόμου πρόσβασης ΑμεΑ (Κωδικός κατά CPV:34953000-2) 
δ) προμήθεια 30 μέτρων κινητού διαδρόμου όδευσης (Κωδικός κατά CPV:34953000-2) 
ε) προμήθεια δεκαέξι κινητών πάνελ δημιουργίας χώρων σκίασης (Κωδικός κατά CPV:34953000-2) 
στ) προμήθεια τεσσάρων αμφίβιων - πλωτών αμαξίδιων (Κωδικός κατά CPV: 33193000-9) 
ζ) προμήθεια δύο χώρων υγιεινής/αποδυτηρίων για ΑμεΑ (Κωδικός κατά CPV: 24955000-3) 
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η) προμήθεια δύο χώρων υγιεινής/αποδυτηρίων για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων (Κωδικός κατά CPV: 
24955000-3) 
ι) προμήθεια οκτώ πληροφοριακών πινακίδων (Κωδικός κατά CPV: 31523200-0) 
κ) προμήθεια δεκαέξι ομπρελών σκίασης (Κωδικός κατά CPV: 39295100-7) 
λ) προμήθεια δύο ειδικών κάδων απορριμμάτων για άτομα με περιορισμένη κίνηση (Κωδικός κατά CPV: 
34928480-6) 

 

Άρθρο 2 

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών 

1.   Η σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει από την….. /..../2020 έως ..../..../2020. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα συστήματα  εντός τριών (3) μηνών  από 

την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ ............... προσφορά του. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

2.  Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 6.1 της διακήρυξης. 

Τα έξοδα μεταφοράς στο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία για την προσκόμιση των ειδών, θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι τέσσερις παραλίες του Δήμου Πολυγύρου και συγκεκριμένα: 

i) παραλία Καλύβες, ii) παραλία Ψακούδια, iii) Παραλία Γερακινή και iv) παραλία Μεταμορφώσεως  

Άρθρο 3 

Τρόπος πληρωμής 

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

• Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

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

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

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

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 



ΑΔΑ: 6ΑΡΟΩΞΜ-5ΝΟ



 

Σελίδα 107 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

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

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

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

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

β) δεν θα ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Άρθρο 5 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

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

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

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

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

Άρθρο 6 

Υπεργολαβία 

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

Ο Ανάδοχος με το από έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με τον υπ' 
αριθ .............  όρο της διακήρυξης ενημέρωσε το Δήμο για το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δήμο κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στο Δήμο, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στο Δήμο κατά την ως 
άνω διαδικασία. 

Άρθρο 7 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 

Άρθρο 8 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

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

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

Άρθρο 9 

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

1. Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια συστημάτων  θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. Αυτή θα 
γίνει μετά την παράδοση και εγκατάσταση τους και θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαμβανομένου υπό προμήθεια είδους ή την 
αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών του. 
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2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός 
τριάντα (30) ημερών. 

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

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

Άρθρο 10 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση 

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

Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο του ως άνω προσφερομένου εξοπλισμού, παρουσιάσει 

βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο. Για το εύλογο του 

χρόνου αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε έως δέκα (5-10) 

ημερολογιακές ημέρες. 

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

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

Άρθρο 11 

Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο 

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

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος/νομικό 
πρόσωπο κατά περίπτωση και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
άρθρων5.2, 6.1 και 6.3 της υπ'αριθμ: …………..Διακήρυξης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 



ΑΔΑ: 6ΑΡΟΩΞΜ-5ΝΟ



 

Σελίδα 110 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Άρθρο 12 

Λύση της σύμβασης 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας 
διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας ή με την παράδοση του συμβατικού 
αντικειμένου. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Δήμο Πολυγύρου                                                                 Για τον Ανάδοχο 

                                                                                                           Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

                                                                                                                      της εταιρείας 
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ii)

  Εάν η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 
αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

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

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β  
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
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25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxxii

 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

  Πολύγυρος: 19/02/2021 

Αρ. Πρωτ: Φ6στ/2005 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για τη: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» 

 

 
Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την  ανάθεση αναδόχου της προμήθειας, προϋπολογισμού 239.964,80€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%.  

 
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:  Ο.Τ.Α. 
Διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
Τ.Κ. 631 00 
Τηλ: 23710 25192, 23710 25116 
Telefax: 23710 25194 
E-mail: tech4@polygyros.gr, tech11@polygyros.gr 
Πληροφορίες: Γ. Παπασαραφιανός, Χρ. Κοζάρη 

 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  
 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης  www.promitheus.gov.gr, 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.polygyros.gr).  

 
3. Κωδικός CPV: 

 

α/α ΕΙΔΟΣ CPV 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 33196200-2 

2 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 33196200-2 

3 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ 34953000-2 

mailto:tech4@polygyros.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.polygyros.gr/
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4 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ 34953000-2 

5 ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΝΕΛ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ 34953000-2 

6 ΑΜΦΙΒΙΟ – ΠΛΩΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 33193000-9 

7 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ ΑΜΕΑ 24955000-3 

8 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ /ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ 24955000-3 

9 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 31523200-0 

10 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 39295100-7 

11 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ για ΑΜΕΑ 34928480-6 

 
4. Κωδικός NUTS 

EL 527  
 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών σε τέσσερις 
παραλίες του Δήμου Πολυγύρου για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους σε άτομα με 
αναπηρία (ΑμεΑ) και εμποδιζόμενα άτομα. 

 
6. Εναλλακτικές Προσφορές: 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτηση της σχετικής 

σύμβαση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών 

και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της 
προμήθειας. 

Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερομένου 
προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν για όλα τα είδη και δεν γίνονται δεκτές προσφορές 
για επιμέρους είδη. 

Κριτήριο Ανάθεσης: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 
1% του προϋπολογισμού άνευ Φ.Π.Α. 
 

10. Παραλαβή Προσφορών: 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 22/02/2021 και η ώρα έναρξης 14.00 
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 15 / 03 /2021 και ώρα 23:00 
 

11. Χρόνος Ισχύος Προσφορών: 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

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


ΑΔΑ: 6ΑΡΟΩΞΜ-5ΝΟ



 

Σελίδα 3 από 3 

διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
 

12. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
 

13. Χρηματοδότηση: 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτ ερικών, Κωδ. 
ΣΑΕ1551. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 60.7341.001σχετική πίστωση 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων(αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510029).  
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Πολυγύρου» η οποία έχει ενταχθεί 
στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20214-
2020» με βάση την απόφαση ένταξης με Α.Π. 4910/1638/Α3/03.08.2018 (ΑΔΑ: 64ΘΒ465ΧΙ8 -ΛΜΑ) 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 
5022224.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ».  
 

14. Προδικαστικές προσφυγές: 
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις 
του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».  
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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