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ΓΗΑΘΖΟΜΖ 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

Αλνηθηφ δηαγσληζκφ, θάησ ησλ νξίσλ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο (πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο) γηα ην 

ζχλνιν ηεο ζπληήξεζεο νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ (κεηά ησλ πιηθψλ), γηα ηελ αλάζεζε 

ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ ΣΑΟΥΛ ΘΑΗ ΞΑΗΘΟΗΥΛ ΣΥΟΥΛ 

2018-2019» πξνυπνινγηζκνχ 100.000€ ζπλ 24.000€ ΦΞΑ ήηνη 124.000€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, ζχκθσλα κε ηελ 48/2018 κειέηε, πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΞΑΗΓΗΘΥΛ ΣΑΟΥΛ ΘΑΗ ΞΑΗΘΟΗΥΛ ΣΥΟΥΛ 2018-2019» θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2018 γηα ην 

πνζφ ησλ 10000€ θαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019 γηα ην πνζφ ησλ 114000€, 

βαξχλνληαο ηνλ Θ.Α. 30.6262.31., CPV: 50870000-4, 37535200-9. 

Πηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί φζνη δχλαληαη λα εθηειέζνπλ ηελ εξγαζία απνθαηάζηαζεο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ) ζε δεθαηξείο (13) παηδηθέο 

ραξέο κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζή ησλ εμνπιηζκψλ θαη πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Ζ εγγχεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζεο απφ 

ηελ ππεξεζία δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
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www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία ζα αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (pdf) 

ην πιήξεο ζψκα ηεο δηαθήξπμεο ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη είθνζη δχν (22) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

66, 120 θαη 121 (παξ. 1α) ηνπ Λ. 4412/2016. Ξαξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη 

πιήξεο πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο. 

Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηεο 
ζπληήξεζεο νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ κεηά ησλ πιηθώλ κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 
48/2018 κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ Ρκήκα Αξρηηεθηνληθνύ 
Πρεδηαζκνύ. 

ΑΟΘΟΝ 1ν: Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Ρν Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

- Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/07-06-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

2.  Ρν Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή 

ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΘ 147/Α/08-08-2016) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη.  

3. Ρν Λ.2690/1999 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. 

45/Α/09-03-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

4. Ρν Λ.2859/2000 «Θχξσζε Θψδηθα Φ.Ξ.Α.» (ΦΔΘ 248/Α/07-11-2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη.  

5. Ρν Λ.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν Γ.Δ.Κ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

6. Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξφγξακκα Γηαύγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη.  

7. Ρν Λ.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» (ΦΔΘ 204/Α/15-09-2011), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

8. Ρν άξζξν 64 ηνπ Λ.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 

4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 167/Α/23-07-

2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

9. ηεοπαξ.ΕηνπΛ.4152/2013(Α'107)«ΞξνζαξκνγήηεοειιεληθήολνκνζεζίαοζηελΝδεγία2011/7ηε

ο16.2.2011γηαηελθαηαπνιέκεζεησλθαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

10. ηνπλ.4129/2013(Α‟52)«ΘχξσζεηνπΘψδηθαΛφκσλγηαηνΔιεγθηηθφΠπλέδξην», 

11. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

12.  Ρν Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»(ΦΔΘ 143/Α/28-06-2014) , 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

13. .Ξ.Γ.28//2015(Α34)«Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε Γεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία 

14.  Ρν Ξ.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/ Α),  

http://www.promitheus.gov.gr/
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15. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006/Α‟114 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» θαη 

εηδηθφηεξα ηεο παξ 9εδ.β ηνπ άξζξνπ 209  

16. Ρε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 16 άξζξνπ 47 Λ.4472/17 κε βάζε ηελ νπνία ε δεκνζίεπζε ηεο 

πξνθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ αληηθαζηζηά ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζην Ρεχρνο 

Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο ε νπνία παχεη λα ηζρχεη 

ιφγσ έθδνζεο ηεο .Α 57654/22.5.2017 ( ΦΔΘ 1781/23.5.2017 η.Β ) 

17. Ρελ κε αξ. 57654/22.5.2017 πνπξγηθή Απφθαζε (Φ.Δ.Θ 1781/23.5.2017 η.Β‟ ) «Οχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.  

18. Ρελ κε αξ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ 1924 η.Β) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)» , 

19. Ρελ αξηζ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Π (Φ.Δ.Θ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε 

«Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο» (ΡΔΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Λ.4412/16 

(Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

20. Ρελ Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 15 ΔΑΑΓΖΠ (Απφθαζε 161/2016) «Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο 

Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Λ. 4412/16 θαη 

Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 23 ΔΑΑΓΖΠ. 

21. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ( άξζξα 345-374 ) Λ.4412/16 πνπ δηέπνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ 

αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ε παξαιήςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ε ζπληεινχληαη κεηά ηελ 

26/6/2017 θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 39/17 «Θαλνληζκόο εμέηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθώλ Ξξνζθπγώλ ελώπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ 

Ξξνζθπγώλ (ΑΔΞΞ)» 

22. .Α. 27934 / 2014 (ΦΔΘ2029 /Β/ 25-7-2014) «Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο 

28492/2009(Β΄931) απφθαζήο καο πεξί νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ ραξψλ 

ησλ ΝΡΑ.». 

23. .Α.28492/2009(ΦΔΘ931/Β/18-05-2009 «Θαζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ηνπο, ηε δηαδηθαζία 

ζπληήξεζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα». 

24. Θ..Α.36873/2007(ΦΔΘ1364/B/2-8-2007) «Θαζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ, ηεο 

δηαδηθαζίαο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαη θάζε άιιεο αλαγθαίαο ιεπηνκέξεηαο γηα ηε ρνξήγεζε 

θαη ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο παηδφηνπσλ.». 

25. Ρελ ππ‟ αξηζ. 66/02-03-2017 Απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ηελ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ». 

26. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203 & 206 ηνπ Λ. 4555/2018 (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ) 

27. Ρηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ην “ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ 

ΣΑΟΥΛ ΘΑΗ ΞΑΗΘΟΗΥΛ ΣΥΟΥΛ 2018-2019” 

28. Ζ ππ‟ αξηζ. 48/18 Κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ Ρκήκα Αξρηηεθηνληθνχ 

Πρεδηαζκνχ 

29. Ρν κε ΑΓΑΚ 18REQ003662146 πξσηνγελέο αίηεκα. 

30. Ρν ππ αξηζκ 22177/2018 ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ Ρκήκα 

Αξρηηεθηνληθνχ Πρεδηαζκνχ 

31. Ζ κε αξηζ. πξση. 27868 (ΑΓΑ: 73ΠΥΥ6-Π2Τ) Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο 

32. Ρν εγθεθξηκέλν αίηεκα πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ κε ΑΓΑΚ  18REQ004047821 





6  

33. Ρελ 418/2018 ΑΓΑ: ΤΗΒΥ6-ΖΟΡ απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ππ‟ αξηζκφ 48/2018 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ Ρκήκα 

Αξρηηεθηνληθνχ Πρεδηαζκνχ θαη ζπληάρζεθαλ νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζπγθξνηήζεθε ε 

επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν : Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Ρα ζηνηρεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ ππφ παξνρή ππεξεζία 

είλαη ηα εμήο: 

 

Αλαζέηνπζα αξρή Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο 

Γηεχζπλζε Ι. Κεζνγείσλ 415-417  Ρ.Θ. 15343 Αγία 

Ξαξαζθεπή 

NUTS III GR 301 

ΑΦΚ 090085626 

ΓΝ Σνιαξγνύ 

Γηαδηθηπαθφο Ρφπνο www.agiaparaskevi.gr 

Ρειέθσλν 2132004559, 2132004548 

Fax 2106003686 

πεχζπλνο Ρζακαιίθα Αλαζηαζία 

ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗ ΡΝ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΖΚΝ ΑΓΗΑΠ 

ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Αλνηθηφο ειεθηξνληθφο θάησ ησλ νξίσλ 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο (πξνζθεξφκελν πνζνζηφ 

έθπησζεο) γηα ην ζχλνιν ηεο ζπληήξεζεο νξγάλσλ 

παηδηθψλ ραξψλ (κεηά ησλ πιηθψλ) 

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

(ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ) 

www.promitheus.gov.gr 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΡΝ ΔΠΖΓΖΠ 
68122 

http://www.agiaparaskevi.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ 

ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΠΡΝ  

ΔΠΖΓΖΠ 

18/12/2018 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ 

ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΠΡΝ 

ΘΖΚΓΖΠ 

18/12/2018 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ 

ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

19/12/2018-  ΥΟΑ  08:00 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΘΑΗ ΥΟΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

16/1/2019 –ΥΟΑ 14:00 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ ΣΑΟΥΛ ΘΑΗ 

ΞΑΗΘΟΗΥΛ ΣΥΟΥΛ 2018-2019 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

Πύκθσλα κε ην 20.1 ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο 

Πύκθσλα κε ην 20.2 ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ                          

(ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ 

ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ) 

124.000€ 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 180 εκέξεο 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Κειέηε 48/2018 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

Πύκθσλα κε ην άξζξν 30 ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο 

 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ 
Πύκθσλα κε ην άξζξν 35 ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο 

ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 
Πύκθσλα κε ην άξζξν 35 ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο 
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ΑΟΘΟΝ 3ν : Ππλνπηηθά ζηνηρεία - Σξόλνο θαη ηόπνο δηαγσληζκνύ 

 Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ  

παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 4ν: Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο – Ξξνϋπνινγηζκόο 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ.4412/2016, 

εηδηθφηεξα κε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο (πξνζθεξφκελν πνζνζηφ 

έθπησζεο) γηα ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο νξγάλσλ παηδηθψλ 

ραξψλ 2018-2019, κε ηηο πξνζεζκίεο ηνπ Λ.4412/2016. 

Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζπληήξεζεο νξγάλσλ παηδηθψλ 

ραξψλ (κεηά ησλ πιηθψλ). 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζζεί ζε 124.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 24% Φ.Ξ.Α. θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 

2018 γηα ην πνζφ ησλ 10000€ θαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019 γηα ην πνζφ ησλ 

114000€, βαξχλνληαο ηνλ Θ.Α. 30.6262.31 κε ηίηιν «ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ ΣΑΟΥΛ ΘΑΗ 

ΞΑΗΘΟΗΥΛ ΣΥΟΥΛ 2018-2019»  

 

ΑΟΘΟΝ 5ν: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

2. Ζ πξνθήξπμε ηεο Πχκβαζεο φπσο απηή δεκνζηεπηεί ζην ΘΖΚΓΖΠ. 

3. Ρν ΡΔΓ (σο παξάξηεκα ηεο δηαθήξπμεο). 

4. Ζ 48/2018 κειέηε ηεο Γ / λ ζ ε ο  Ρ ε ρ λ η θ ή ο   π ε ξ ε ζ ί α ο  ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Ξαξαζθεπήο (γεληθή θαη εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο). 

5. Ξξνυπνινγηζκφο κειέηεο 

6. Νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

ΑΟΘΟΝ 6ν: Γεκνζηόηεηα 

 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή ζα κεξηκλήζεη γηα ηα αθφινπζα:  

1 
ΠΣΔΓΗΝ ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η 

2 ΚΔΙΔΡΖ 48/2018 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ 

3 ΡΔΓ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζηηο πξνβιεπφκελεο εθεκεξίδεο (άξζξν 

377§1 πεξίπη (35) θαη άξζξν 379 §12 λ. 4412/2016)  

 ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 

  ηε δεκνζίεπζε ζηε Γηαχγεηα,  

 ηελ θαηαρψξεζε ηεο δηαθήξπμεο ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Θ.Ζ.Κ.Γ.Π.) θαη  

 ζην Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ).  

Ρα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.agiaparaskevi.gr (εθεκεξίδα ππεξεζίαο 

πξνθεξχμεηο).  

Ρπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην Ρκήκα 

Ξξνυπνινγηζκνχ Ινγηζηεξίνπ θαη Ξξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, Ρει:, 

213200548, 2132004559, 2132004602, fax: 2106003686. 

 

ΑΟΘΟΝ 7ν: Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο 

θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 

ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 8ν : Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ 

 

Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίζηεθε κε ηελ                   

418/2018 (ΑΓΑ: ΤΗΒΥ6-ΖΟΡ) πξάμε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 9ν: Δπηθνηλσλία – Ξξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

http://www.promitheus/
mailto:www.promitheus.gov.gr
http://www.agiaparaskevi.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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σο άλσ ζπζηήκαηνο κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε 

θείκελεο δηαηάμεηο.  

Όια ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεληαη ειεχζεξα ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ απφ ηε κέξα 

αλάξηεζήο ηνπο κέζσ: 

 ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. (αξηζκφο 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ: 68122 

 ηνπ ΘΖΚΓΖΠ www.promitheus.gov.gr (ε πξνθήξπμε θαη ε δηαθήξπμε) ζηελ 

ελφηεηα: Ξξνθεξχμεηο-Γηαθεξχμεηο θαη 

 κέζσ ηνπ ηζηφηνπνπ ηνπ Γήκνπ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ ζηε δηαδξνκή: 

www.agiaparaskevi.gr (εθεκεξίδα ππεξεζίαο πξνθεξχμεηο).  

 

ΑΟΘΟΝ 10ν: Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

 

Ρα αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ απφ ελδηαθεξφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη κφλν απφ 

εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ 

ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) 

ύζηεξα από αίηεζή ηνπο, κέρξη θαη επηά (7) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο δελ γίλεηαη δεθηή θακία δηεπθξίληζε όξνπ Γηαθήξπμεο. 

Ρα αηηήκαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε  κνξθή 

αξρείνπ pdf, κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν.  

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν, είηε πνπ ην ειεθηξνληθφ 

αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Νη ελδηαθεξφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απαληήζεηο ζηα σο άλσ αηηήκαηα απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ Γηαθήξπμε θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, 

νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Αλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο δεηεζνχλ εγθαίξσο απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, αιιά δελ παξαζρεζνχλ έσο θαη ηελ ηέηαξηε (4ε) 

εκέξα πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ 

αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ δεηνχληαη εγθαίξσο ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.agiaparaskevi.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΟΘΟΝ 11ν: Γιώζζα 

 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Ρπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην 

Λ.1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη 

πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα 

επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε 

κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά 

ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ 

νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ 

πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο 

είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ 

πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα “Apostile” ζχκθσλα κε 

ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ 

δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα αλ δελ ππνβάιινληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ή ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

ΑΟΘΟΝ 12ν: Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο 

 

12.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ζε 

πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα : 

α) ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκφζησλ 

Ππκβάζεσλ (ΠΓΠ : Λ.2513/1997, ΦΔΘ 139 Α‟), θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

12.2 Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελψζεηο 
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νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ. Γελ 

απαηηείηαη νη ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο. 

Όκσο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, 

ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν. Πε πεξίπησζε 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο. 

12.3 Γεληθνί Όξνη Ππκκεηνρήο 

Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή καδί κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζ‟ απηφλ ην δηαγσληζκφ κε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 

πξνζθνξέο. 

Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην 

δηαγσληζκφ, φπσο νξίζηεθαλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Λ.4412/2016 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

ΑΟΘΟΝ 13 : Ιόγνη απνθιεηζκνύ 

 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ 

πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη 

γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

13.1 Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Έλσζεο (ЕЕ С 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ЕЕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ЕЕ С 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), 

ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (A' 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλεξγεία ή απφπεηξα 

δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 
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Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 309 ηεο 

25.11.2005, ν. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (A' 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ЕЕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (A' 215). 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν 

εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ππγθεθξηκέλα: Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(O.E. θαη Δ.Δ.), θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δδ) Πε φιεο ηηο 

ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

13.2 α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 

ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ είηε θαηαβάιινληνο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

13.3 αλ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: 

αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή 

ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. 

Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 

ηζρχ.(ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ). 
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13.4 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

λ. 4412/2016, 

β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 

έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

γ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα, 

ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο, 

δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 4412/2016, 

ε) εάλ επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

ζ) Δάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ, 

13.5 Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο. 

13.6 Ξξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 13.1, 13.3 θαη 13.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε).  

Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο 
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ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο 

θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, 

ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 

παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

13.6.1 Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 

ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

13.6.2 Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα 

θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

 

ΑΟΘΟΝ 14ν: Θξηηήξηα Δπηινγήο 

 

14.1 Θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Ζ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ (ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ) ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

Γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά βιέπε άξζξν 22 ηεο παξνχζεο ηα νπνία 

πξνζθνκίδνληαη κεηά ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ. 

 

14.2 Νηθνλνκηθή θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απαηηείηαη 

δήισζε κέζσ ηνπ ΡΔΓ πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη, θαηά 

πεξίπησζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν 

ηεο ζχκβαζεο, γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο θαη‟ αλψηαην φξην, 

ζπλαξηήζεη ηεο εκεξνκελίαο ζχζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έλαξμεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ην ΦΞΑ θαη‟ έηνο. 

Γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά βιέπε άξζξν 22 ηεο παξνχζεο ηα νπνία 

πξνζθνκίδνληαη κεηά ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ. 

 

14.3 Ρερληθή Ηθαλόηεηα θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα 

Ζ Ρερληθή Ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη ζσξεπηηθά κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

α) Θαηάινγνο κε ηξεηο (3) ζρεηηθέο κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ππεξεζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ 

ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ζπλνδεπφκελεο απφ ζπζηάζεηο νξζήο εθηέιεζεο θαη νινθιήξσζεο 

απηψλ (απφ δεκφζην ή θαη ηδησηηθφ θνξέα), 

β) Ξεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη, ηνπιάρηζηνλ, έλα (1) θνξηεγφ 

απηνθίλεην κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ, έλαλ (1) αλακεηθηήξα κεηαθνξάο 

ζθπξνδέκαηνο θαη κηα (1) γελλήηξηα, (ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ζα είλαη ηδηφθηεηα ή 

κηζζσκέλα), 

γ) Θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη γηα ην έηνο 2018 απαζρνινχλ 

ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) άηνκα εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη έλαλ (1) επηβιέπνληα (πνιηηηθφ 
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κεραληθφ ή ειεθηξνιφγν κεραληθφ ή κεραλνιφγν κεραληθφ), κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ 

απφ αξκφδηα ππεξεζία (Δ7, ΑΞΓ ή άιιν) πνπ ζα απνδεηθλχεη φηη πξάγκαηη απαζρνιεί ην 

παξαπάλσ απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, 

δ) Νπνηνδήπνηε άιιν ηερληθφ ζηνηρείν απαηηείηαη απφ ηελ 48 / 2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο 

Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηκήκα ΡΚΖΚΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ. θαη θπξίσο ζην 

ηκήκα ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ, ΝΚΑΓΑ Α ΔΟΓΑΠΗΔΠ, 

ΝΚΑΓΑ Β ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ, ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΜΙΔΗΑΠ, ΛΔΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ & ΓΑΞΔΓΑ 

 Όια ηα παξαπάλσ απαηηνχκελα ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, γ‟ & δ‟ πξνζθνκίδνληαη ζην 

ππνθάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

14.4 Ξξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απαηηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ISO 9001 ή άιιν ηζνδχλακν ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. Απαηηνχληαη επίζεο πηζηνπνηεηηθφ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001 ή άιια 

ηζνδχλακα γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο. Νη 

θνξείο πνπ εθδίδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά κε έδξα ηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαπηζηεπκέλνη απφ ην Δζληθφ Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ.Π.Γ.). Φνξείο κε έδξα ην 

εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο ζηελ εθάζηνηε 

ρψξα. 

 

Ρα παξαπάλσ απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην ππνθάθειν  ηερληθήο 

πξνζθνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ. 

 

14.5 Πηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ 

 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 14.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 14.3 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, θαηά πεξίπησζε θαη γηα ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ 

δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ 

ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζα 

πξέπεη λα απνδείμεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, ηδίσο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Νη θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη λα κε ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, 
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ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο παξνχζεο, νπφηε ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή 

ζπκπιεξσκέλνπ ρσξηζηνχ ΡΔΓ ή θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα δεηνχκελα απνδεηθηηθά κε ην 

θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη 

έλαλ θνξέα πνπ δελ πιεξνί ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζεο. 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ε αλαζέηνπζα 

αξρή ζα απαηηήζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη απηνί νη θνξείο λα είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Κε ηνπο ηδίνπο φξνπο, κία έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 15ν: Θαηάξηηζε - Ξεξηερόκελν Ξξνζθνξώλ 

 

15.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ 48/2018 κειέηε ηεο 

Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηκήκα ΡΚΖΚΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ θαη ζηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο ππφ παξνρή ππεξεζίαο. Γελ 

επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, 

είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

15.2 Σξόλνο θαη Ρξόπνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

15.2.1 Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 3: Ππλνπηηθά Πηνηρεία – 

Σξφλνο θαη ηφπνο δηαγσληζκνχ), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζην Λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθή Απφθαζε 

Αξηζκ.56902/215 (ΦΔΘ 1924/Β‟ 2- 6-2017) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)». 

15.2.2 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή 

παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- 

Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ 

άξζξνπ 5 παξ. 1.2 έσο θαη 1.4 ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο Αξηζκ.56902/215 (ΦΔΘ 1924/Β‟ 2-6-

2017) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)». 

15.2.3 Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 

ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 9 

ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζή ηεο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαδεηνχλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. ηνλ ζπζηεκηθφ αξηζκφ ηνπ δηαγσληζκνχ: 68122 

15.2.4 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα: (α) έλαλ 

(ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά. 

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα 

ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Λ.4412/2016. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 

πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε 

ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

15.2.5 Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπληάζζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ Ππζηήκαηνο θαη 

επηζπλάπηνληαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «Ππλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Ξξνζθνξάο» θαη 

ζηνλ θαηά πεξίπησζε (ππν)θάθειν φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζε κνξθή αξρείνπ 

(PDF). Πηελ ζπλέρεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο παξάγεη απφ ην Πχζηεκα ηα ειεθηξνληθά αξρεία 

(εθηππψζεηο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο Ξξνκεζεπηή θαη ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 

Ξξνκεζεπηή ζε κνξθή αξρείνπ (PDF)), ηα νπνία ππνγξάθνληαη κε εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο 

Αξηζκ.56902/215 (ΦΔΘ 1924/Β‟ 2-6-2017) θαη επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 

(ππν)θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.  

Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ην Πχζηεκα πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλνπο 

ειέγρνπο επηβεβαίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηα παξαρζέληα 

ειεθηξνληθά αξρεία (Ρερληθή θαη Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά) θαη εθφζνλ νη έιεγρνη απηνί απνβνχλ 

επηηπρείο ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην Πχζηεκα. 

Γηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη θαη ην Πχζηεκα ελεκεξψλεη ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα κε ζρεηηθφ κήλπκα ζθάικαηνο ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο δηφξζσζεο. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ 

ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ Ππζηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπλάπηεη 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα (φζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπκκεηέρνληα) ηα ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εθάζηνηε δηαθήξπμεο (ηδίσο ηερληθή θαη 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά). 

15.2.6 Ν ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

Ππζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

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




19  

ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο Αξηζκ.56902/215 

(ΦΔΘ 1924/Β‟ 2-6-2017), ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα 

απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο 

ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή 

ζχκθσλα κε ηνλ Λ.4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 

ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ 

θέξνπλ ηε Πθξαγίδα ηεο Σάγεο (Apostille). 

Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ 

εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε 

ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο πνπξγηθήο 

Απφθαζεο Αξηζκ.56902/215 (ΦΔΘ 1924/Β‟ 2-6-2017), ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα 

ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πξνβιέπεηαη απφ ην Λ.4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη 

λα απνδέρνληαη αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

 

Γηα απφζπξζε ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο πνπξγηθήο 

Απφθαζεο Αξηζκ.56902/215 (ΦΔΘ 1924/Β‟ 2-6-2017). 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα 

δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο (παξ. 5, 

άξζξνπ 79 ηνπ Λ.4412/2016). 

Δπηζεκαίλεηαη πεξί λνκηθψλ πξνζψπσλ φηη φιεο νη πεχζπλεο Γειψζεηο (κε εμαίξεζε ην 

ΡΔΓ), ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νπνίεο πξνζθνκίδνληαη ειεθηξνληθά 

ή φρη, απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ή ηξίην, ζα πξέπεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ λα θέξνπλ εηαηξηθή 

ζθξαγίδα. Αλ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ε εκεξνκελία ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ηεο δήισζεο αξθεί λα είλαη κεηαγελέζηεξή ηεο, 

θαη νη δχν φκσο εκεξνκελίεο ζα πξέπεη λα είλαη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 16ν: Ξεξηερόκελν ειεθηξνληθνύ θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο / 

Ρερληθή Ξξνζθνξά 

 

16.1 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

 

Νη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη 

πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο Α Αξηζκ.56902/215/17 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: 
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16.1.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, (βι. άξζξν 20 ηεο παξνχζεο). 

16.1.2 Νη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο 

(Ρ.Δ..Γ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016. Νη πξνζθέξνληεο 

ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔΓ (Ξαξάξηεκα IΗΗ), ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 (Ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη πιήξσζεο θαηά πεξίπησζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14 (Θξηηήξηα Δπηινγήο) αληίζηνηρα ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο. 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΡΔΓ γηα 

θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ην ΡΔΓ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε εθπξφζσπν ηνπ 

ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη είλαη δπλαηή κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ, ε 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πεξί κε έθδνζεο ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 8.1 (πεξ α‟-ζη‟)ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφλ. 

 

16.2 Ρερληθή Ξξνζθνξά 

Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Πηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή 

pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ 

λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Κε ηελ ειεθηξνληθή ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά φια ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά, δειαδή 

νπνηνδήπνηε ηερληθφ ή άιιν ζηνηρείν (π.ρ. πεχζπλεο Γειψζεηο, πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.) 

απαηηείηαη απφ ηελ 48/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ λα πξνζθνκηζηεί 

θαηά ην ζηάδην ηεο αξρηθήο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζην ζηάδην Γηθαηνινγεηηθά 

/Ρερληθή πξνζθνξά κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, ψζηε λα ειεγρζνχλ 

απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο, ηα απαηηνχκελα ησλ πεξηπηψζεσλ α‟ έσο θαη δ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 14.3, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 14.4 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. Νη πεχζπλεο δειψζεηο λα θέξνπλ ππνγξαθέο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ θαη λεψηεξε θαη νη νπνίεο λα θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα, αιιηψο ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο 

αλ αθνξά θαη ππνγξάθεηαη απφ ηξίηνπο θαη φρη ηνλ ζπκκεηέρνληα. Ρπρφλ έλνξθεο δειψζεηο 

λα θέξνπλ ππνγξαθή κε εκεξνκελία ζχκθσλα κε ηα ακέζσο παξαπάλσ αλαθεξφκελα. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή ηνπ 

πξνζθνξά ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ππνγξάθνληαο ςεθηαθά κφλν φζα εμ απηψλ 

ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ν ίδηνο. 

 

ΑΟΘΟΝ 17ν: Ξεξηερόκελν ειεθηξνληθνύ θαθέινπ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά 

 

17.1 Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

17.2 Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ 
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(ππφ) θάθειν «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

17.3 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ 

αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

ζπκκεηέρνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα 

ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

17.4 Πρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ γηα ηε 

ζπληήξεζε νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ κεηά ησλ πιηθψλ, αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη εθείλνο 

πνπ πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (κεγαιχηεξν ζεηηθφ 

πνζνζηφ έθπησζεο) γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο νξγάλσλ παηδηθψλ 

ραξψλ κεηά ησλ πιηθψλ, εθφζνλ ε πξνζθνξά είλαη εληφο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ινηπψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ινηπέο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

Ιφγσ ηνπ φηη ζην ζχζηεκα δελ έρεη πξνβιεθζεί θαηαρψξεζε πνζνζηνχ έθπησζεο θαη γηα 

ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ν πξνζθέξσλ ζα απνηππψζεη ζην 

ζχζηεκα σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ 

πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηηο ηηκέο 

Αλαθνξάο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ ζπκπιεξσκέλν θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη ην εμήο ειεθηξνληθφ αξρείν 

ζηα νπνία ζα απνηππψλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζε κνξθή pdf: 

- “ζρέδην εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο” ηεο 48/2018 κειέηεο φπνπ ζα αλαθέξεη 

κε ζαθήλεηα θαη ζα απνηππψλεη ην ζπλνιηθφ εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο γηα ην ζχλνιν ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο ζπληήξεζεο νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ κεηά ησλ πιηθψλ, θαζψο επίζεο θαη 

αλαιπηηθά ηηο ηηκέο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ κε δ χ ν  (2) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ). 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, 

ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

17.5 Όια ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν απηφ, ζα 

είλαη εθθξαζκέλα ζε ΔΟΥ (€). 

17.6 Νη Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα ππνβάινπλ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππφ φξνπο ή αηξέζεηο 

ή πνπ ζα ππνβάινπλ αφξηζηε πξνζθνξά απνθιείνληαη απφ ηνλ Γηαγσληζκφ. 

17.7 Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο πξνζθεξφκελεο ζπλνιηθήο ηηκήο ή 

ησλ επηκέξνπο ηηκψλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

17.8 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

17.9 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

17.10 Ρν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο θαη επνκέλσο νη αλαιπηηθέο ηηκέο, κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνζηνχ έθπησζεο, πνπ ζα δνζνχλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν απνηειεί ηελ ηειηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

γηα ηελ πιήξε, επηηπρή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ ππφ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ 48/2018 κειέηε θαη ηεθκαίξεηαη φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο έρνπλ 

ζπλππνινγηζζεί θαη ιεθζεί ππφςε φιεο νη δαπάλεο γηα θφξνπο, εηζθνξέο, ηέιε, θξαηήζεηο, 

κε ηα νπνία βαξχλεηαη ν αλάδνρνο. 
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17.11 Ρν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο γηα ηε ζπληήξεζε νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ 

κεηά ησλ πιηθψλ δεζκεχνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα παξακείλεη ζηαζεξφ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο Πχκβαζεο θαη δε ζα ηεζεί ζε αλαζεψξεζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 

17.12 Ζ ζχγθξηζε ησλ ππνβιεζέλησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κφλν ζην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ κεηά ησλ πιηθψλ. 

17.13 Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε 

ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο ειεθηξνληθά κφλν φηαλ απηέο 

δεηνχληαη θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο, κεηά απφ αίηεκα ηνπ νξγάλνπ (επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ). Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα 

νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

17.14 Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο είλαη 

ππεξβνιηθά ρακειέο, ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 

παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο πνπ λα εμεγνχλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 88 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

ΑΟΘΟΝ 18ν: Σξόλνο Ηζρύνο Ξξνζθνξώλ 

 

18.1 Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηόλ νγδόληα 

(180) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

18.2 Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν, ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Ν Γήκνο κπνξεί κε έγγξαθν αίηεκα πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα δεηήζεη ηελ 

απνδνρή ηεο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα 

πξνζεζκία θαηά αλψηαην φξην εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Κεηά 

ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

καηαηψλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηηο επηθπιάμεηο ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 19ν: Ιόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην 

πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 15.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 15.2 

(Σξφλνο θαη ηξφπνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), ζηα άξζξα 16 (Ξεξηερφκελν 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο/Ρερληθή πξνζθνξά), 17 (Ξεξηερφκελν 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ Νηθνλνκηθή πξνζθνξά), 18 (Σξφλνο Ηζρχνο Ξξνζθνξψλ), 21 

(Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε - αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ) θαη 22 (Ξξφζθιεζε γηα ππνβνιή 

Γηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 
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απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

21.5 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 21.5 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ Λ.4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο. Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 13.3 πεξ.γ ηεο 

παξνχζαο (πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ, 

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ε) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα 

ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 20ν: Δγγπήζεηο 

 

20.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο. 

Θάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο γηα πνζφ πνπ ζα 

θαιχπηεη ην 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Ξ.Α.. Ζ εγγχεζε 

πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Δγγχεζε πνπ αλαθέξεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

Ρα απαηηνχκελν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνθνξά 

αλέξρεηαη ζε χςνο 2.000,00 επξψ. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: αα) ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί 

αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

ββ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε 

απφθαζεο επ‟ απηψλ, θαη 

γγ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε 

ην άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 (Α' 52), εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

20.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 
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πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Ξ.Α.. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

20.3 Νη εγγπήζεηο ησλ παξ. 20.1 θαη 20.2 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην ΔΡΑΑ - ΡΠΚΔΓΔ ή λα 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε 

απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 

παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 

ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά 

ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

20.4 Πηηο εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ 

πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ζ' απηέο ηα θάησζη: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) 

ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη, δ) ηνλ 

αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ην ΑΦΚ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη, 

δ) ηνπο φξνπο φηη: 

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

ββ) ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

αα) γηα ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη 

ββ) γηα ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 

νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 

νπνίν απεπζχλεηαη, θαη 

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο, ηνλ αξηζκφ ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη 

ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα. 
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20.5 Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

ΑΟΘΟΝ 21ν: Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε - αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

 

21.1 Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο 

εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:00π.κ., 

κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ. 

21.2 Θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ 

ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο Ρερληθή Ξξνζθνξά». Νη 

ειεθηξνληθνί (ππφ)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά 

κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 221 

ηνπ Λ.4412/2016, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

21.3 Ζ ειεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο», ζα πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε 

αλαζέηνπζα αξρή. 

21.4 Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη 

ζε επφκελν ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

21.5 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή 

λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 102 ηνπ Λ.4412/2016. 

21.6 Κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα 

γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Ππγθεθξηκέλα κέζα από ην Πύζηεκα : 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή θαη ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο/ηερληθήο πξνζθνξάο. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο, γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ 

γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Ρα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α‟ θαη β‟ ζηάδηα κπνξεί λα γίλνληαη θαη εληαία κε ηε ζχληαμε ελφο 

πξαθηηθνχ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, 
θαηά ηελ εκεξνκελίαο θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη φισλ ησλ 
ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

Δ) Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν (επηηξνπή Αμηνιφγεζεο) πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε 

ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε βάζε ην 

νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο.  

Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην 

θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά 

αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ 

πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 Λ.4412/2016. 

Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 

ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  

Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπο ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ. 

Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζην 

άξζξν 25 ηεο παξνχζαο.  

Ξξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο (κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

έθπησζεο) γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ κεηά ησλ 

πιηθψλ, εθφζνλ θξηζεί φηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Υο εθ ηνχηνπ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο ζπληήξεζεο νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ κεηά ησλ πιηθψλ ηνπ Γήκνπ, φρη γηα κέξνο ηεο 

πνζφηεηαο απηψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 22ν: Ξξόζθιεζε γηα ππνβνιή Γηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

 

22.1 Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, εηδνπνηείηαη εγγξάθσο ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίνλ 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 

φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ (αξκφδηα ππεξεζία έθδνζεο ηεο 

πξφζθιεζεο είλαη ε ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ), ηα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (A' 74) 

φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζεο, ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα: 

α) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
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ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο) έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξ. 

22.1 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα 

νπνηνδήπνηε αδίθεκα ζρεηηθφ κε αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 13.1 ηεο 

παξνχζεο. πφρξενη ζηε πξνζθφκηζε απηνχ είλαη: θπζηθά πξφζσπα, νκφξξπζκνη εηαίξνη 

θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. Δ.Δ., δηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ, θαη ΗΘΔ, πξφεδξνο, Γ/λσλ Πχκβνπινο θαη 

κέιε Γ.Π. γηα Α.Δ. φπσο αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο 

(ΦΔΘ Ρξνπνπνίεζεο) θαη ην νπνίν νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζνπλ κε ηα 

ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά, ελψ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη 

εθπξφζσπνη ηνπ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ δελ είλαη ιεπθφ ζα ππνβάιιεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή Ππκβνιαηνγξάθνπ, πεξί ησλ αδηθεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ νη θαηαδίθεο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην κεηξψν. Αλ απφ ηελ έλνξθε βεβαίσζε 

πξνθχπηεη φηη θάπνηα απφ ηηο θαηαδίθεο αθνξά αδίθεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη 

απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, πξνζθνκίδεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ ην αδίθεκα αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 13.1 

ηεο παξνχζεο. Ζ έλνξθε βεβαίσζε δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο γηα φζν ρξφλν αληηζηνηρεί ζην 

πεξηερφκελν ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ. 

β) Ξηζηνπνηεηηθά ζε ηζρχ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξ. 22.1 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, 

απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο 

ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

γ) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα Αξρή, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο θαηά ηελ παξ. 22.1 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

δ) Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο θαηά ηελ παξ. 22.1 έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), Δθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ φηη 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ηφζν ηεο θχξηαο φζν θαη ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. 

ε) Ξηζηνπνηεηηθό απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο ή φρη επηβνιήο 

πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν 

(2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο νπφηε ε 

εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη χζηεξα. 

Όπνπ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο α‟ έσο θαη ε‟ δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ 

ή έγγξαθν απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ππνβάιιεηαη 

αληί απηνχ έλνξθε βεβαίσζε ή αλ απηή δελ πξνβιέπεηαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκνδίνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (άξζξν 80, παξ. 2 λ. 4412/16). 

ζη) Ξηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθνύ ή ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν 

ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε άζθεζεο 
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επαγγέικαηνο από αξκόδηα δεκόζηα αξρή, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη είλαη 

εγγεγξακκέλνη θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, θαζψο 

επίζεο θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, έθδνζεο ην αλψηεξν ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

εδαθίσλ (β) έσο θαη (ε) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

δ) Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα – εθπξνζψπεζεο. 

ε) Απνδεηθηηθά κέζα (π.ρ. ηζνινγηζκνί θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ηελ Νηθνλνκηθή θαη 

Σξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηνπ άξζξνπ 

14.2 ηεο δηαθήξπμεο. 

Δπηπιένλ, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν νπνηαδήπνηε 

δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά, έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο. 

Νη ΔΛΥΠΔΗΠ ππνςήθησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε κέινο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

ΠΖΚΑΛΡΗΘΖ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξφθεηηαη λα 

ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, νθείιεη λα ζπλππνβάιεη φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ζα ζηεξηρζεί, ηα νπνία απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχλ, 

θαηά πεξίπησζε, ηα θξηηήξηα επηινγήο (άξζξν 14 ηεο παξνχζεο) θαη δελ ζπληξέρνπλ νη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζεο. Όια ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν απηφ 

δηθαηνινγεηηθά νθείιεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο λα ηα ππνβάιιεη εληφο ηεο ηαζζφκελεο 

πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 22.1 ηεο παξνχζεο. 

Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. 

Όηαλ ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ 

απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ θαη έληππα. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηπρφλ θαηαηεζεηκέλα ΦΔΘ 

γηα ηα νπνία επίζεο δελ απαηηείηαη θαη ε έληππε πξνζθφκηζή ηνπο. 

Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο 

παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Ρα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

22.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη 

πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ 

επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

22.3 Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ κε 

ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Λ. 4412/2016, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο 

παξνχζεο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα 
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ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ 

ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

22.4 Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο παξνχζεο, θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

22.5 Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 

ηεο παξνχζεο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο παξνχζεο, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Λ. 4412/2016, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαη ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη 

πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 75 ηνπ 

Λ. 4412/2016, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

22.6 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 22.3, 22.4 ή 22.5, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

22.7 Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ θαη αλαξηήζεθαλ κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, θαηά ηα νξηδφκελα 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016. 

22.8 Ξξνζθνκηδφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο 

ππνρξέσζε θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. Πε πεξίπησζε κε χπαξμεο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο, απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο (κφλνλ γηα ηηο πεχζπλεο 

Γειψζεηο πνπ δελ αθνξνχλ ηνλ Ππκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ππνβάιεη 

πξνζθνξά). 

22.9 Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο» ηνπ 

πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ηξεηο 

(3) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο (αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ εηδηθή 

πξφζθιεζε ε ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ) θαη δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Λ.4412/2016. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πξηλ ηε ιήμε ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο, ειεθηξνληθά ηα δηθαηνινγεηηθά, ελεκεξψζεη 

ζρεηηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη πξνζθνκίζεη θαη 

έληππα, φζα εμ απηψλ έρεη ππνρξέσζε θαη γηα ηελ έληππε ππνβνιή ηνπο κέζσ θεληξηθνχ 

πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ, ηφηε νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα φηη ε απνζθξάγηζε ζα γίλεη ζε 

ρξφλν λσξίηεξα απφ ηηο σο άλσ πξνζεζκίεο, άκεζα κεηά θαη ηελ έληππε παξαιαβή ησλ σο 

άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, αθνχ πξνεγεζεί ειεθηξνληθά ζρεηηθή εηδνπνίεζε κέζσ ηεο 
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επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (αξκφδηα 

ππεξεζία γηα ηελ εηδηθή πξφζθιεζε ε ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ). 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 

ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

Θαηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε. 

 

ΑΟΘΟΝ 23ν: Θαηαθύξσζε - Πύλαςε Πύκβαζεο 

 

23.1 Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε 

αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο 

κε ηειενκνηνηππία (fax), ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, θιπ., επί απνδείμεη. 

Κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο Ξξνζηαζίαο 

θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηνχλ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν θαη ηνλ πξνζθαινχλ λα ππνβάιιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016 εθφζνλ απαηηεζεί, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

23.2 Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο (αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ εηδηθή πξφζθιεζε ε ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 

δηαγσληζκφ), πξνζθνκίδνληαο ηελ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο. 

23.3 Κε ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην 

ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. Γηα 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 106 ηνπ Λ.4412/16. 

23.4 Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

α.  Ρνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

β.  Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο. 

γ.  Ρηο πξνβιεπφκελεο γηα ηε λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο.  

δ.  Ρνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη. 

ε.  Ρελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 

ζη.  Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

δ.  Ρνλ ηξφπν παξαιαβήο θαη ηεο πιεξσκήο. 

ε.  Ρηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
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ζ.  Ρνλ ηξφπν επίιπζεο δηαθνξψλ. 

η.  Ρηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο 

23.5 Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν 

αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ έγθξηζε γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ν 

αλάδνρνο. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία. 

Ζ ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί θαη ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ Γήκαξρν Αγίαο Ξαξαζθεπήο. 

23.6 Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ 

ζπκθσλήζνπλ γη' απηφ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα θαηά πεξίπησζε νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

 

ΑΟΘΟΝ 24ν: Γηάξθεηα Ηζρύνο Πύκβαζεο 

 

24.1 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο κε δπλαηφηεηα δίκελεο παξάηαζεο χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη: 

α) χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ 

& 

β) εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε 

24.2 Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο 

αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα 

ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο.  

 

ΑΟΘΟΝ 25ν: Ξξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

 

25.1 Θάζε ελδηαθεξφκελνο ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή 

παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Ρίηιν 3 ηνπ ΒΗΒΙΗΝ IV ηνπ Λ.4412/16 έλδηθσλ βνεζεκάησλ, λα 

αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Λ. 4412/2016 θαη ηνπ Ξ.Γ. 39/2017 (ΦΔΘ 64/ Α΄/04-05-2017). 

Α. Ξξνδηθαζηηθή πξνζθπγή: 

(1) πνβάιιεηαη: 

(α) Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV, ηνπ Λ.4412/16 (άξζξα 345- 374). (β) 

Ζιεθηξνληθά, ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ (ΔΠΖΓΖΠ), κέζσ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ πξνζθπγήο (πεξηιακβάλεηαη ζην Ξ.Γ.39/2017 (ΦΔΘ 

64 Α‟ 4-5-2017), ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ, ε νπνία πεξηέρεη ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 

αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηεο. Ζ πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη θαη κε κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ΑΔΞΞ (president@aepp-procurement.gr) Υο εκεξνκελία 
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ππνβνιήο ηεο πξνζθπγήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο θαηαρψξηζεο απηήο ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ Αλαζέηνπζαο Αξρή: 

• Θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν ηξίην ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο 

πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 362 ηνπ Λ.4412/16, θαη 

• Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΞΞ, ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, 

ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηηο απφςεηο ηεο επί ηεο πξνζθπγήο θαη ηα 

απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

• Κπνξεί ζηηο απφςεηο ηεο λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία ηεο 

πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 

 

(γ) Ξξηλ ηελ άζθεζε έηεξσλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ (αίηεζε αλαζηνιήο ελψπηνλ ηνπ 

αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ) θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε απηψλ. 

(δ) Δληφο πξνζεζκίαο: 

• 10 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα, αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα. 

• 15 εκεξψλ εάλ θνηλνπνηήζεθε κε άιια κέζα. 

• 10 εκεξψλ απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζή ηεο θαηά ηεο 

πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν 15 εκεξψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ. 

• 15 εκεξψλ, ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο, απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

 

(2) Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο, απαηηείηαη ε θαηάζεζε παξαβφινπ απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ Γεκνζίνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 0,50% ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο (ρσξίο ΦΞΑ) ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν ησλ 600,00€ θαη αλψηεξν ησλ 15.000,00€. Ρν παξάβνιν θαηαηίζεηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ Ξ.Γ.39/2017 (ΦΔΘ 64 Α‟ 4-5-2017). Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα 

ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηνπ παξαβφινπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηνπ 

ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηα νπνία αζθείηαη ε πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή. 

(3) Δμεηάδεηαη (νξίδεηαη εκεξνκελία ζπδήηεζεο / εμέηαζεο) απφ ηελ ΑΔΞΞ εληφο 40 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθπγήο. 

(4) Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο 

πξνζθπγήο, θάζε ελδηαθεξφκελνο ηνπ νπνίνπ επεξεάδνληαη ηα ζπκθέξνληα, δηθαηνχηαη λα 

αζθήζεη παξέκβαζε ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 362 ηνπ Λ.4412/2016. (5) Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη επί ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. 

(6) Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο. Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ άιισο έρεη 
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δηαηαρζεί κε πξάμε επηβνιήο πξνζσξηλψλ κέηξσλ ηεο ΑΔΞΞ (άξζξα 364 θαη 366 παξ.1 & 2 

ηνπ Λ.4412/2016). 

Β. Αίηεζε αλαζηνιήο 

(1) Δπί ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ γηα ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, πθίζηαηαη 

δπλαηφηεηα άζθεζεο έλδηθσλ βνεζεκάησλ (αίηεζε αλαζηνιήο) ελψπηνλ ηνπ θαηά ηφπνπ 

αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ, εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

(2) Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ, έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, εάλ ε 

ΑΔΞΞ έρεη θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

(3) Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο, απαηηείηαη ε θαηάζεζε παξαβφινπ χςνπο 0,1% 

ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν 

ησλ 500,00€ θαη αλψηεξν ησλ 5.000,00€. 

(4) Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ 

πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

25.2 Θαηά ηα ινηπά γηα ηελ άζθεζε πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη αηηήζεσλ 

αλαζηνιψλ, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηα άξζξα 345-374 ηνπ Λ.4412/16 ζην άξζξν 19 

ηεο ππ‟ αξηζκ. 56902/215 απφθαζεο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΦΔΘ Β΄ 

1924/2.6.2017) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)» θαη ηα ΞΓ 38/17 (ΦΔΘ 

Α΄ 63/4.5.2017) «Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ» 

θαη ΞΓ 39/17 (ΦΔΘ Α΄ 64/4.5.2017) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ 

ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ». 

 

ΑΟΘΟΝ 26ν: Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη 

αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 

ηνπ Λ.4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ 

δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή 

λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο 

απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 

ΑΟΘΟΝ 27ν: Ππκβαηηθό Ξιαίζην Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζύκβαζεο 

 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 28ν: Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ.4412/2016. 
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Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 

φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

ΑΟΘΟΝ 29ν: Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

132 ηνπ Λ.4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 14.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ 

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

 

ΑΟΘΟΝ 30ν: Ξαξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ 

 

30.1 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ηκεκαηηθά ζπλαξηήζεη ηεο πξνφδνπ 

ησλ ππεξεζηψλ απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 

ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ. 4412/2016. 

30.2 Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

30.3 Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα 

θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

30.4 Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 

παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ 

έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

30.5 Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν κε απφθαζε ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ 

ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςε ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη 

ζπληειεζηεί απηνδίθαηα. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 
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ΑΟΘΟΝ 31ν: Ξνηληθέο ξήηξεο 

 

Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πεξηπηψζεσλ α‟ θαη β‟ ηνπ άξζξνπ 203 

ηνπ Λ.4412/2016, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 

δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε 

ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη αλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 

πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 

Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, 

θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κεηά απφ 

ππνρξεσηηθή θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 

74 ηνπ λ. 4412/2016 πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ 

πνηληθέο ξήηξεο: 

Αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε πέξα ησλ ηξηψλ εκεξψλ, εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 

νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ κεηά ησλ πιηθψλ, απφ ηελ έγγξαθε εληνιή ηεο ππεξεζίαο. 

 

Κε ηήξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο νξγάλσλ 

παηδηθψλ ραξψλ κεηά ησλ πιηθψλ ή κε νξζή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηνπ επηβιέπνληνο. 

Απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ είηε απέλαληη ζηελ ππεξεζία 

είηε απέλαληη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ. 

Απνπζία κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ φπσο θαη ε απνπζία 

πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ πεξί ηελ δηελέξγεηα εξγαζηψλ πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο 

πξφθιεζεο αηπρεκάησλ. Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα αζθαιίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνλ 

αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζεσξείηαη παξάβαζε. 

Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε , επηβάιινληαη 

εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

Α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 
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Β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5 % ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 

Γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο 

απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα 

θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο 

ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ ζα αθαηξεζεί απφ ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 

θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

 

ΑΟΘΟΝ 32ν: Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ ππεξεζηώλ – Αληηθαηάζηαζε 

 

32.1 Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε 

ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 

παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ 

απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ 

κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε πάξνρνο 

ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 218, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

32.2 Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ 

απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

ΑΟΘΟΝ 33ν: Αλσηέξα βία 

 

Ν αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ 

ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη 

εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. 

 

ΑΟΘΟΝ 34ν: Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ 

 

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 

φξσλ ησλ άξζξσλ 30 (Ξαξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ), 31 (Ξνηληθέο ξήηξεο) θαη 32 

(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ – Αληηθαηάζηαζε), λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 
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Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. 

 

ΑΟΘΟΝ 35ν: Ρξόπνο Ξιεξσκήο - Θξαηήζεηο- Δπηβαξύλζεηο 

 

Ν εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππφ παξνρή 

ππεξεζηψλ. 

 

36.1 Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα θαη κε φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Λ.4412/2016, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

παξ. 4 ηνπ Λ.4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε 

δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

36.2 Ν αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα 

ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

         

ΔΓΘΟΗΘΖΘΔ ΑΞΝ ΡΖΛ Ξ ΑΟΗΘ. 418/2018 (ΑΓΑ: ΤΗΒΥ6-ΖΟΡ) απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο 

 

ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ,  13/12/2018 

               

         Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

 

 

            ΗΥΑΛΛΖΠ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I 
 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Ξξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο  πξνυπνινγηζκνχ: …………… 

 
 

Α.Ρ. 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΚΝΛΑΓ

Α 

ΚΔΡΟΖ

ΠΖΠ 

 

ΞΝΠ

ΝΡΖΡ

Α 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΝΠ(€

) 

ΓΑΞΑΛΖΑ

ΛΑ 

ΔΗΓΝΠ 

ΝΚΑΓΑ Α: ΔΟΓΑΠΗΔΠ (CPV:50870000-4) 

1 
ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠΔΞΗΠΘΔΖΠ 

ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ 

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΗΘΟΝΒΙΑΒΥΛ 

Δξγαηνώ

ξα 
   

ΝΚΑΓΑΒ: ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ, ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΜΙΔΗΑΠ, ΛΔΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΘΑΗ 

ΓΑΞΔΓΑ(CPV:37535200-9) 

1 
ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΚΞΑΟΑ L=800 ΚΔ ΙΑΞΑΡΠΔΠ 

ΠΓΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
Ρεκ.    

2 
ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΝΟΗΕΝΛΡΗΑΠΘΙΗΚΑΘΑΠ 

(ΚΔΓΑΙΝ) 
Ρεκ.    

3 ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΝΟΗΕΝΛΡΗΑΠΘΙΗΚΑΘΑΠ (ΚΗΘΟΝ) Ρεκ.    

4 ΞΙΑΦΛΝ ΘΙΗΚΑΘΑΠ+950 Ρεκ.    

5 ΞΙΑΦΛΝ ΘΙΗΚΑΘΑΠ+1250 Ρεκ.    

6 ΞΙΑΦΛΝ ΘΙΗΚΑΘΑΠ+1550 Ρεκ.    

7 ΞΙΑΦΛΝ ΘΙΗΚΑΘΑΠ+1850 Ρεκ.    

8 ΘΑΚΞΙΖΟΑΚΞΑ ΑΛΝΓΝ+ 1250 ( ΚΑΠΗΦ N.T) Ρεκ.    

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ 

ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

 

 

 

ΞΖΟΔΠΗΑ: 

 

 

 

 

ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ ΣΑΟΥΛ 

& ΞΑΗΘΟΗΥΛ ΣΥΟΥΛ 2018-2019 

 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΡΚΖΚΑ 

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΝ 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 

 

Αξ/Κειέηεο: 
 

 

48 /2018 

Ξξνυπ.:  124.000,00 € (κε  Φ.Ξ.Α. 24%) 

 

Ι.ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 415-417 

ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

ΡΖΙ:  2132004520            

ΦΑΜ: 2132004513  

e-mail: 

h.frountzos@agiaparaskevi.g

r 

  

Xξήζε:  2018-2019  

Ξεγή:  ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  

CPV:  
50870000-4 

37535200-9 

Θ.Α.:  30.626231 

mailto:h.frountzos@agiaparaskevi.gr
mailto:h.frountzos@agiaparaskevi.gr
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9 ΘΝΞΑΠΡΖΠΘΑΙΑΠ (+950_+1250_ΟΑΚΞΑΠ) Ρεκ.    

10 ΝΟΘΝΠΡΑΡΖΠ ΠΘΑΙΑΠ(+950_+1250_ΟΑΚΞΑΠ) Ρεκ.    

11 ΟΑΚΞΑ ΑΛΝΓΝ (+600)ΘΝΚΞΙΔ Ρεκ.    

12 ΟΑΚΞΑ ΑΛΝΓΝ ΗΠΗΑ +950 (ΘΝΚΞΙΔ ΚΔΘΝΞΑΠΡΔΠ) Ρεκ.    

13 ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΝ Φ16mm Κέηξα    

14 
ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΟΓΝ (ΞΑΘΡΥΠΖ)L=400mm, 

L=600mm, L=1000mm 
Ρεκ.    

15 
ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠΟΑΚΞΑΠ ΘΑΚΞΙΖΠ (+1250)(ΒΗΓΥΚΑ 

Ή ΞΑΘΡΥΠΖ) 
Ρεκ.    

16 ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΠΘΑΙΑΠ (ΒΗΓΥΚΑ Ή ΞΑΘΡΥΠΖ) Ρεκ.    

17 ΒΑΠΖΠΡΙΝ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖ(ΒΗΓΥΚΑ Ή ΞΑΘΡΥΠΖ) Ρεκ.    

18 ΠΡΟΑΛΡΕΑΟΗΠΡΖ ΒΑΠΖ ΞΑΘΡΥΠΖΠ ( Ξ.Ρ. ) (L=1000mm) Ρεκ.    

19 
ΘΝΞΑΠΡΔΠΘΑΚΞΙΖΠ ΖΘΔΘΙΗΚΔΛΖΠ ΓΔΦΟΑΠ 

(HPL) 
Ρεκ.    

20 
ΘΝΞΑΠΡΔΠΘΑΚΞΙΖΠ ΖΘΔΘΙΗΚΔΛΖΠ ΓΔΦΟΑΠ 

(PLY) 
Ρεκ.    

21 
ΝΟΘΝΠΡΑΡΔΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΥΛΓΔΦΟΥΛ (HPL) 

ΘΝΗΛΑ 
Ρεκ.    

22 
ΝΟΘΝΠΡΑΡΔΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΥΛΓΔΦΟΥΛ (PLY) 

KOINA 
Ρεκ.    

23 ΞΙΑΗΛΑ ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΑ ΓΔΦΟΑΠ (PLY) Ρεκ.    

24 
ΞΑΡΥΚΑ ΓΔΦΟΑΠΘΑΚΞΙΖΠ (ΘΝΚΞΙΔ ΚΔ 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΠΘΔΙΔΡΝ) 
Ρεκ.    

25 
ΞΑΡΥΚΑ ΘΔΘΙΗΚΔΛΖΠ ΓΔΦΟΑΠ (ΘΝΚΞΙΔ ΚΔ 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΠΘΔΙΔΡΝ) 
Ρεκ.    

26 ΔΗΠΝΓΝΠΡΝΛΔΙ (HPL) Ρεκ.    

27 ΔΗΠΝΓΝΠΡΝΛΔΙ (ΞΙΑΘΑΕ) Ρεκ.    

28 ΡΝΛΔΙ GFRP (L=1000)Dia 600 (Single Face) Ρεκ.    

29 ΘΝΙΥΛΑ 95X95 ΔΞΔΜΔΟΓ. Κέηξα    

30 ΘΝΙΥΛΑ Φ60 / L=2400mmΔΞΔΜΔΟ. (ΘΝΛΗΑΠ) Ρεκ.    

31 ΚΞΑΙΘΝΛΗ ΞΟΓΝ ΞΑΡΥΚΑ Ρεκ.    

32 ΚΞΑΙΘΝΛΗ ΞΟΓΝ ΠΘΔΙΔΡΝΠ Ρεκ.    

33 ΜΙΗΛΝ ΘΑΓΘΔΙΝ ΞΟΓΝ (L=1000) Ρεκ.    

34 ΜΙΗΛΝ ΘΑΓΘΔΙΝ ΦΑΙΡΠΝ ΔΜΑΓΥΛΝ Ρεκ.    

35 
ΞΑΞΑΠ4/ΟΗΣΡΖΠ ΠΘΔΞΖΠ200Σ200 Ζ6/ΟΗΣΡΖΠ 

ΠΘΔΞΖΠΔΜΑΓΥΛΗΘΖΠΔΜΔΓΟΑΠ 
Ρεκ.    

36 ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΝ ΓΝΘΑΟΗ ΔΜΑΓΥΛΗΘΖΠΔΜΔΓΟΑΠ Ρεκ.    

37 
ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΝ ΓΝΘΑΟΗ ΡΔΡΟΑΓΥΛΗΘΖΠΔΜΔΓΟΑΠ 

(200Σ200) 
Ρεκ.    

38 ΠΘΔΞΖΡΔΡΟΑΟΗΣΡΖ1,20+1,20Κ Ρεκ.    

39 ΠΡΙΝΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖ (ΗΠΗΝΠ) Ρεκ.    

40 ΠΡΙΝΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖ ΚΔ ΞΑΡΖΚΑΡΑ Ρεκ.    

41 ΡΟΗΓΥΛΝ 4/ΟΗΣΡΖΠ ΠΘΔΞΖΠ 200Σ200 Ρεκ.    
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42 ΡΟΗΓΥΛΝ 6/ΟΗΣΡΖΠ ΠΘΔΞΖΠ ΔΜΑΓΥΛΗΘΖΠΔΜΔΓΟΑΠ Ρεκ.    

43 ΡΟΗΓΥΛΝ ΠΘΔΞΖΠHPL Ρεκ.    

44 ΡΟΗΓΥΛΝ ΠΘΔΞΖΠPLY Ρεκ.    

45 ΦΙΙΝ ΠΘΔΞΖΠHPL Ρεκ.    

46 ΦΙΙΝ ΠΘΔΞΖΠPLY Ρεκ.    

47 
ΠΘΔΞΖΞΟΓΝ100Σ100 ΞΑΛΔΙ 2/ΟΗΣΡΖ HPL 

(ΘΝΚΞΙΔ) 
Ρεκ.    

48 
ΠΘΔΞΖΞΟΓΝ100Σ100 ΞΑΛΔΙ 2/ΟΗΣΡΖPLY 

ΘΝΚΞΙΔ 
Ρεκ.    

49 ΦΟΑΓΚΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛHPL Ρεκ.    

50 ΦΟΑΓΚΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛPLY (ΚΔ ΘΝΞΑΠΡΖ) Ρεκ.    

51 
ΘΝΞΑΠΡΖΦΟΑΓΚΑΡΝΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛ 

(PLY) 
Ρεκ.    

52 ΞΑΛΔΙ ΦΟΑΓΚΑΡΝΠΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠΞΡΥΠΔΥΛ(PLY) Ρεκ.    

53 ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΟΓΝ (ΒΗΓΥΚΑ) L=80mm Ρεκ.    

54 ΞΗΑΡΝ ΔΙΑΡΖΟΗΝ (D=200mm) Ρεκ.    

55 ΔΙΑΡΖΟΗΝ (D=200mm/ H=400mm) Ρεκ.    

56 
ΠΡΟΑΛΡΕΑΟΗΠΡΝ ΡΔΚΑΣΗΝ ΠΛΓΔΠΖΠ ΚΝΛΥΛ 

ΔΙΑΡΖΟΗΥΛ 
Ρεκ.    

57 
ΠΡΟΑΛΡΕΑΟΗΠΡΝ ΡΔΚΑΣΗΝ ΠΛΓΔΠΖΠΓΗΞΙΥΛ 

ΔΙΑΡΖΟΗΥΛ 
Ρεκ.    

58 ΞΙΑΘΑ ΡΟΑΚΞΑΙΑΠΔΙΑΡΖΟΗΝ (PLY) Ρεκ.    

59 ΞΙΑΘΑ ΡΟΑΚΞΑΙΑΠΔΙΑΡΖΟΗΝ (HPL) Ρεκ.    

60 ΘΑΘΗΠΚΑ ΔΙΑΡΖΟΗΝ (HPL) Ρεκ.    

61 ΘΑΘΗΠΚΑ ΔΙΑΡΖΟΗΝ (PLY) Ρεκ.    

62 ΚΝΟΦΖΔΙΑΡΖΟΗΝ (HPL) Ρεκ.    

63 ΚΝΟΦΖΔΙΑΡΖΟΗΝ (PLY) Ρεκ.    

64 
ΑΙΠΗΓΔΠΘΑΘΗΠΚΑΡΝΠ ΛΖΞΗΥΛ/ΞΑΗΓΥΛ (ΔΙΝΡ) 

(ΘΝΚΞΙΔ)(ΡΚΣ-2ΡΚΣ/ΘΑΘΗΠΚΑ) 
Ρεκ.    

65 
ΡΑΣΘΟΗΘΝΠΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΛΑΡΗΘΝ ΡΞΝ 

ΞΑΜΗΚΑΓΗ (Κ6) 
Ρεκ.    

66 ΟΝΙΔΚΑΛΘΝΛΗΑΠ (17/40_12mm) Ρεκ.    

67 ΘΝΞΗΙΗΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ Ρεκ.    

68 
ΘΝΕΗΛΔΡΝ ΘΝΛΗΑΠ (ΚΔ ΟΝΙΔΚΑΛ-ΞΟΝΠ- 

ΘΝΞΗΙΗΑ) 
Ρεκ.    

69 ΞΟΝΠ "ΘΑΙΗΚΞΟΔ" Φ17 Ρεκ.    

70 
ΠΡΔΦΑΛΗ ΦΥΙΗΑΠΦ100 (ΘΝΚΞΙΔ ΚΔ ΑΙΠΗΓΔΠ) 

(ΣΥΟΗΠ ΘΝΕΗΛΔΡΑ) 
Ρεκ.    

71 ΘΝΕΗΛΔΡΝ ΠΡΔΦΑΛΗ ΦΥΙΗΑΠ (360ν) ΗΛΝΣ Ρεκ.    

72 ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠΘΝΙΥΛΑΠΘΝΛΗΑΠ (ΒΗΓΥΚΑ) Ρεκ.    

73 ΝΟΗΕΝΛΡΗΝΠΦΝΟΔΑΠΘΝΛΗΑΠ1/Θ (Φ76) Ρεκ.    
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74 ΝΟΗΕΝΛΡΗΝΠΦΝΟΔΑΠΘΝΛΗΑΠ2/Θ (Φ76) Ρεκ.    

75 ΝΟΗΕΝΛΡΗΝΠΦΝΟΔΑΠΘΝΛΗΑΠ3/Θ (Φ76) Ρεκ.    

76 ΝΟΗΕΝΛΡΗΝΠΦΝΟΔΑΠΘΝΛΗΑΠ4/Θ (Φ76) Ρεκ.    

77 
ΘΝΕΗΛΔΡΝ ΘΝΛΗΑΠ (ΑΡΑΘΗΑ-ΟΝΙΔΚΑΛ-ΞΟΝΠ- 

ΘΝΞΗΙΗΑ)ΚΔ ληίδα 
Ρεκ.    

78 ΘΑΘΗΠΚΑ KΝΛΗΑΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΠΘΔΡΝ Ρεκ.    

79 ΘΑΘΗΠΚΑ KΝΛΗΑΠ ΛΖΞΗΥΛ ΠΘΔΡΝ Ρεκ.    

80 ΟΝΙΔΚΑΛ ΚΙΥΛ Ρεκ.    

81 ΞΑΡΥΚΑ ΚΙΝ Φ160 (PLY) Ρεκ.    

82 ΞΑΡΥΚΑ ΚΙΝ Φ160 (ΑΙΑΘΥΡΖΙΑΚΑΟΗΛΑ) Ρεκ.    

83 ΑΜΝΛΑΠ ΚΙΝ Ρεκ.    

84 ΒΑΠΖΚΙΝ (ΞΑΘΡΥΠΖ ΖΒΗΓΥΚΑ) Ρεκ.    

85 ΘΑΘΗΠΚΑ ΚΙΝ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ HPL (ΚΔΓΑΙΝ) Ρεκ.    

86 ΘΑΘΗΠΚΑ ΚΙΝ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ HPL (ΚΗΘΟΝ) Ρεκ.    

87 ΘΑΘΗΠΚΑ ΚΙΝ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝPLY (ΚΔΓΑΙΝ) Ρεκ.    

88 ΘΑΘΗΠΚΑ ΚΙΝ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝPLY (ΚΗΘΟΝ) Ρεκ.    

89 ΡΗΚΝΛΗ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ ΚΙΝ (PLY) Ρεκ.    

90 ΡΗΚΝΛΗ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ ΚΙΝ (HPL) Ρεκ.    

91 ΟΝΕΔΡΑ ΒΑΠΖΠΡΗΚΝΛΗΝ Ρεκ.    

92 ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ ΓΗΑ ΓΗΣΡ ΑΛΑΟΟΗΣΖΠΖΠ Ρεκ.    

93 ΓΥΛΗΑ ΠΛΓΔΠΖΠ (Glass Fibre) Ρεκ.    

94 ΞΙΑΠΡΗΘΝ "STOP"ΔΙΑΡΖΟΗΝ Ρεκ.    

95 ΘΑΞΑΘΗΘΝΙΥΛΑΠ95Σ95 (ΚΑΟΝ) Ρεκ.    

96 ΘΑΞΑΘΗΡΑΞΑΠΦ8-12 Ρεκ.    

97 ΡΑΞΑ Φ8, Φ10-12 Ρεκ.    

98 ΟΝΓΔΙΑ ΦΟΔΕΑΠΦ7 Ρεκ.    

99 ΣΝΦΡΑ ΑΛΑΟΟΗΣΖΠΖΠ  (Polyethyle) Ρεκ.    

100 ΣΔΟΝΙΗ/ ΑΛΑΒΝΙΔΑΠ(HDPE) (ΚΔ ΘΑΞΑΘΗ) Ρεκ.    

101 ΒΑΠΖΡΟΑΚΞΑΙΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖΠ (2/ΘΔΠΔΥΛ) Ρεκ.    

102 ΘΑΘΗΠΚΑ ΡΟΑΚΞΑΙΑΠ Ρεκ.    

103 ΙΑΠΡΗΣΝ ΓΗΑ ΡΟΑΚΞΑΙΑ Ρ013 Ρεκ.    

104 ΡΗΚΝΛΗ ΜΙΗΛΖΠ ΡΟΑΚΞΑΙΑΠ Ρεκ.    

105 ΚΑΞΑ Κ8, Κ10, Κ012ΑΟΠΔΛΗΘΖΉΘΖΙΘΖ Ρεκ.    
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106 ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (ΒΗΓΥΚΑ Ζ ΞΑΘΡΥΠΖ) Ρεκ.    

107 
ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+1250/450mm)ή 

(+950/570mm)GFRP 
Ρεκ.    

108 
ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+1250/570mm)ή 

(+1550/450mm) GFRP 
Ρεκ.    

109 ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+1550/570mm)GFRP Ρεκ.    

110 ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+1850/570mm) INOX 304 Ρεκ.    

111 ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+600/570mm)ή (+950/450mm) 

GFRP 
Ρεκ.    

112 ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+600) HPL Ρεκ.    

113 ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+600)PLY Ρεκ.    

114 ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+950) HPL Ρεκ.    

115 ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+950)PLY Ρεκ.    

116 ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+1250) HPL Ρεκ.    

117 ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+1250)PLY Ρεκ.    

118 ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1550)HPL Ρεκ.    

119 ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+1550)PLY Ρεκ.    

120 ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+1850) HPL Ρεκ.    

121 ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ(+1850)PLY Ρεκ.    

122 
ΑΞΝΠΡΑΡΖΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠPLY (570mm)L=65mm (((   

INOX) + ΡΑΞΔΠ+ ΠΡΟΗΦΥΛΗΑ 
Ρεκ.    

123 
ΑΞΝΠΡΑΡΖΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ HPL (570mm)L=85mm (((   

INOX) +ΡΑΞΔΠ+ ΠΡΟΗΦΥΛΗΑ 
Ρεκ.    

124 ΚΞΑΟΑ ΘΟΑΡΖΚΑΡΝΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ Ρεκ.    

125 ΓΝΘΑΟΗ ΠΡΖΟΗΜΖΠΡΠΝΙΖΘΟΑΠ Ρεκ.    

126 ΔΜΝΓΝΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠHPL Ρεκ.    

127 ΔΜΝΓΝΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠPLY Ρεκ.    

128 ΠΠΡΖΚΑ ΔΜΝΓΝ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ ΚΔ HPL (ΠΔΡ) Ρεκ.    

129 ΠΠΡΖΚΑ ΔΜΝΓΝ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ ΚΔ ΞΙΑΘΑΕ (ΠΔΡ) Ρεκ.    

130 
ΜΙΔΗΑ ΡΞΝΘΝΛΡΟΑ ΞΙΑΘΑΕΘΑΙΑΠΠΖΠ 

(ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΞΑΣΝΠ)ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΚΔΛΖ 
M3    

131 

ΜΙΔΗΑ ΡΞΝΑΛΡΗΝΙΝΠΘΖΡΗΘΝ ΘΝΛΡΟΑ ΞΙΑΘΑΕ 

ΘΑΙΑΠΠΖΠ (ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΞΑΣΝΠ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΚΔΛΖ) 

M3    

132 
ΜΙΔΗΑ ΞΔΘΖ ΠΝΖΓΗΑΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΚΔΛΖΘΑΗ 

ΒΑΚΚΔΛΖ / m3 
M3    

133 ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 40ΚΚ 

 

Κ2    
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134 ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ  45ΚΚ Κ2    

1

3

5 

135 ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 50ΚΚ Κ2    

 136  

ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 60Κ 

Κ2    

1

3

7 

137 ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 70Κ  

Κ2 

   

1

3

8 

138 ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 100Κ  

Κ2 

   

 ΚΔΟΗΘΝ  ΠΛΝΙΝ  ΝΚΑΓΑΠ  Α  

ΚΔΟΗΘΝ  ΠΛΝΙΝ  ΝΚΑΓΑΠ  Β  

ΓΔΛΗΘΑ ΠΛΝΙΑ  

Φ.Ξ.Α.  24%  

ΠΛΝΙΗΘΝ  ΘΝΠΡΝΠ ( ΙΗΘΑ  & 

ΔΟΓΑΠΗΑ ) 

 

 

ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ, …../…./2018  

 

 

 

Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ 

 

 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο είλαη  ζε  επξώ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

 

 

 

ΞΖΟΔΠΗΑ: 

 

 

 

ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ ΣΑΟΥΛ 

&ΞΑΗΘΟΗΥΛ ΣΥΟΥΛ 2018-2019 

 

 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΡΚΖΚΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΝ 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 

 

Αξ/Κειέηεο: 
 48/2018 

Ξξνυπ.:  124.000,00 € (κε Φ.Ξ.Α. 24%) 

 

Ι.ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 415-417 

ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

ΡΖΙ:  2132004520 

ΦΑΜ: 2132004513 

e-mail: h.frountzos@agiaparaskevi.gr 

 

Xξήζε:  2018-2019  

Ξεγή:  ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  

CPV:  
50870000-4 

37535200-9 

Θ.Α.:  30.626231 

 

1.ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε απηή αθνξά ζηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο δεθαηξηψλ 

(13)παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηφζν ηε ζπληήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ φζν θαη ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ νξγάλσλ θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ γεληθψο ησλ αλσηέξσ παηδηθψλ ραξψλ κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. O 

δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε αλνηρηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ θάησ ησλ νξίσλ κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο 

Κειέηεο (γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ). 

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Υο πξνο ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη 

δηακφξθσζεο ηεο πεξίθξαμεο θαη γεληθψο νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία απαηηείηαη ζχκθσλα κε 

ηελ λνκνζεζία γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο. 

2. Υο πξνο ηα φξγαλα θαη ηνλ εμνπιηζκφ γεληθψο ε ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ θαη ηκεκάησλ ησλ νξγάλσλ, ηελ απνμήισζε ηελ 

κεηαθίλεζε νξγάλσλ, ηε ζπκπιήξσζε δαπέδσλ θ.ι.π. πξνθεηκέλνπ ηα φξγαλα λα είλαη αζθαιή 

γηα ρξήζε απφ παηδηά θαη λα θαιχπηνπλ ην δπλαηφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ EN 

1176θαη ΔΛ1177. 

 

3. Νη παηδηθέο ραξέο έρνπλ σο εμήο : 

 

1.Ξαηδηθήραξά ζηελ Θεληξηθή Ξιαηεία Αγ. Ξαξαζθεπήο (Ι. Κεζνγείσλ, Δπ. Γηαβαζε) 

2.Ξαηδηθήραξά ζηελ Ξιαηεία Κηθξάο Αζίαο (Ξαπαλησλίνπ θαη Ρξηπφιεσο)- Αξθαδίνπ 

3.Ξαηδηθή ραξά ζηελ Ξιαηεία Ρζάθνπ (Δι. Βεληδέινπ) 

4.Ξαηδηθήραξά επί ησλ νδψλ Θεκηζηνθιένπο θαη Αζεκαθνπνχινπ 

5.Ξαηδηθήραξά ζηελ Ξιαηεία Αγ. Ησάλλε (Αγ. Ησάλλνπ θαη Διβεηίαο) 
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6.Ξαηδηθήραξά ζηελ Ξιαηεία Ρξηψλ Ηεξαξρψλ (Γεκεηξαθνπνχινπ & Πνισκνχ) 

7.Ξαηδηθήραξά επί ησλ νδψλ Ιπθείνπ, Πνινκνχ, Θαξατζάθε 

8.Ξαηδηθή ραξά ζηελ Ξιαηεία Ρέιινπ Άγξα (Σξ. Πκχξλεο θαη Ρέιινπ Άγξα) 

9.Ξαηδηθήραξά ζηελ Ξιαηεία Κειίλαο Κεξθνχξε (Ξεληέιεο, Πίθλνπ, Θνξπηζάο 

10.Ξαηδηθήραξά ζηελ Ξιαηεία Γεκνθξαηίαο (Ηφια) (Πάθε Θαξάγησξγα & Αγγ. Πηθειηαλνχ) 

11.Ξαηδηθήραξά ζηελ Ξιαηεία Α. Πακαξάθε (Δζλ. Καθαξίνπ & Αγ. Αλαξγχξσλ) 

12.Ξαηδηθήραξά επί ησλ νδψλ Αγ. Ρξηάδαο & Ταξψλ 

13.Ξαηδηθήραξά επί ηεο Γελλαδίνπ. 

 

Πηε ζπληήξεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ φπσο θαζίζκαηα, παλέια, αιπζίδεο, ηζνπιήζξεο, δάπεδα 

αζθαιείαο ζίδεξα, πιέγκαηα θ.ι.π. θαζψο θαη ν ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ. 

Νη απαηηήζεηο γηα ηελ εθάζηνηε ζπληήξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηηφπηα απηνςία θαη έιεγρν 

ζε θάζε ρψξν απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

αξκφδην ζπλεξγείν ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εθζέζεσλ επηζεψξεζεο.  

Νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπέο θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ εμαξηεκάησλ 

ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, 

ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηηκψλ. 

Ζ πίζησζε ζα βαξχλεη ηνλπξνυπνινγηζκφηνπέηνπο2018θαη ηνπ έηνπο 2019 κε Θ.Α.30626231,ην 

δε πνζφ ηεο πίζησζεο αλέξρεηαη γηα ην έηνο 2018 ζε 10.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Ξ.Α.(24%) θαη γηα ην έηνο 2019 ζε πνζφ 114.000,00.€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπΦΞΑ24%. 

Νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπέο θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ εμαξηεκάησλ 

ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, 

ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηηκψλ. 

Ζ δε θαζεκεξλή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ θξίλεηαη αλαγθαία. Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε 

ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο θαζψο θαη ζηα φζα αλαθέξνληαη ζην Λ.4412/2016(Α147) «Γεκφζηεο 

ζπκβάζεηο «Έξγσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ». 

 

Άγηα Ξαξαζθεπή, 8 / 10/2018 

ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ              

 

Σαξάιακπνο Φξνχληδνο 

Αξρηηέθησλ κεραληθφο ΞΔ 

ΚΔ ΒΑΘΚΝ A‟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

 

 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ: 

  

 

 

ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ  

&ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ 2018-2019 

 

 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ 

ΥΕΔΙΑΜΟΤ 

 

Αρ/Μελέτης:  48 /2018 

Προϋπ.:  124.000,00 € (με  Φ.Π.Α. 24%) 

Λ.ΜΕΟΓΕΙΩΝ 415-417 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

ΣΗΛ:  2132004520             

ΦΑΞ: 2132004513 

e-mail: h.frountzos@agiaparaskevi.gr 

 

Xρήση:   2018-2019  

Πηγή:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

CPV:  50870000-4  

37535200-9 

Κ.Α.:  30.626231 

 

2.ΡΔΣΛΗΘΖΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

 

ΑΟΘΟΝ1
ν
-Αληηθείκελν ηεο πεξεζίαο 

Ζ κειέηε απηή αθνξά ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δεθαηξηώλ 

(13) παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο, κεηά ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη, γηα ηε 

ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ηνπο ζχκθσλα κεηεληζρχνπζαλνκνζεζίαΦΔΘ2029/25.7.2014.  

Ζ ζπληήξεζε ζα αθνξά: 

α)  ζε εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζε ήδε πηζηνπνηεκέλεο παηδηθέο ραξέο ή 

β) ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο επηζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ θαη κεξψλ 

εμνπιηζκνχ θαη δαπέδνπ αζθαιείαο γηα ηε ζπκκφξθσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ 

παηδηθψλ ραξψλ. 

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ γηα ηηο πηζηνπνηεκέλεο παηδηθέο ραξέο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη θαη ην 

Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΛ1176-7-4. Δμνπιηζκφο παηδφηνπσλ – Κέξνο 7: Θαζνδήγεζε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνλ έιεγρν ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία. 

 

Πχκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ ε ελ ιφγσ ππεξεζία ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλεη: 

 

 Ρηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο φισλ ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ πξνηχπνπ 

ΔΛ1176-7, νη νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο παηδηθήο 

ραξάο θαη νπσζδήπνηε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα απφ ηνλ αλάδνρν. 

 Ρελ ζχληαμε θαη ππνβνιή πξνγξάκκαηνο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο (ρξνλνδηάγξακκα 

ζπληήξεζεο, ρξνλνδηαγξάκκαηα ειέγρνπ) πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 

ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θάζε παηδηθήο ραξάο 

 Ρηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη άκεζεο επηζθεπήο ηνπ θζαξκέλνπ 
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εμνπιηζκνχ (απνθαηάζηαζεο θαη αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ εμαξηεκάησλ θιπ), ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. γ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ίδηνπ ΦΔΘ θαζψο θαη ε ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ. δ ηνπ άξζξνπ 7. 

 Ρηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο νξγάλσλ, πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηε 

ζπκκφξθσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ κε πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ2
ν
- Ηζρύνπζεο Γηαηάμεηο 

Ξξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε : 

1. λ.4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο2014/24/ ΔΔ θαη2014/25/ΔΔ)», 

2. λ.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ)– δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

3. λ.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 

Ξ.Γ 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηοδηαηάμεηοηνπάξζξνπ1, 

4. παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

5. λ.4129/2013 (Α‟52)«Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην», 

6. λ.4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…», 

7. λ.3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

8. λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α‟ 87), «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο.», 

9. λ.3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

10. λ.3463/2006 (ΦΔΘ Α' 114)«Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», φπσο αλαδηαηππψζεθε κε 

ηνλ Λ.3536/2007«Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ 

δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο» (ΦΔΘ 42 Α'/23.2.2007), 

11. λ.2690/1999 (Α' 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη13έσο15, 

12. λ.2121/1993 (Α' 25)«Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά 

Θέκαηα», 

13. π.δ.39/2017 (Α‟ 64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο 

Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ.», 

14. π.δ.80/2016 (Α΄145)«Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 

15. π.δ.28/2015 (Α' 34)«Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία», 

16. .Α.57654/22-5-2017 (Β‟ 1781/23-5-2017) «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.», 

17. .Α.56902/215/19-5-2017 (Β‟ 1924/2-6-2017) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.).», 
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18. .Α. 27934/2014 (ΦΔΘ 2029/Β/25-7-2014) «Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο 

28492/2009 (Β΄ 931) απφθαζήο καο πεξί νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ 

ραξψλ ησλ ΝΡΑ.». 

19. .Α. 28492/2009 (ΦΔΘ 931/Β/18-05-2009 «Θαζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ 

Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ηνπο, ηε 

δηαδηθαζία ζπληήξεζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα»,. 

20. Θ..Α. 36873/2007 (ΦΔΘ 1364/B/2-8-2007) «Θαζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ 

πξνυπνζέζεσλ, ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαη θάζε άιιεο αλαγθαίαο 

ιεπηνκέξεηαο γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

παηδφηνπσλ.». 

21. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο .Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο», φπσο ηπρφλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ζήκεξα 

ηζρχνπλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 3 - Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

 

Πηελ παηδηθή ραξά δελ πξέπεη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα αηνκηθφ ή νκαδηθφ παηρλίδη. 

β) Ρα φξγαλα, νη θαηαζθεπέο θαη ηα πιηθά ηνπο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛ 1176. Υο εθ ηνχηνπ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη ηα 

αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα ΔΛ1176 θαη λα κελ επεξεάδνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

νξγάλνπ. 

γ) Νη επηθάλεηεο πηψζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ειαζηηθά πιαθίδηα αζθαιείαο πξέπεη λα πιεξνχλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΙΝΡ ΔΛ1176-1, ΔΙΝΡ ΔΛ1177 (ΔΛ 1177) θαη ΔΙΝΡ 

ΔΛ71-3 θαη λα θέξνπλ βεβαίσζε ειέγρνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρν 

πξφηππα απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο επί πνηλήο απνθιεηζκνύ. 

δ) Ζ Δηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηρληδηψλ, ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

πιαθηδίσλ αζθαιείαο, πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 θαη ISO 14001 θαη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά επί πνηλήο απνθιεηζκνύ. 

Δπηηξέπεηαη ε ζπκκφξθσζε  πξνο άιια πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα, ππφ ηνλ φξν  φηη απηά ζα  είλαη ηνπιάρηζηνλ  ηζνδχλακα πξνο 

ηα αλαθεξφκελα. Ζ ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη απφ αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε, ε νπνία 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ 

ειέγρνπ. 

Ζ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο 

πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κέζσ δηελέξγεηαο πεξηνδηθψλ 

αλά έηνο ειέγρσλ θαη ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ αλά παηδηθή ραξά. 

Ρα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε ρξεηάδεηαη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο σο πξνο ηνλ ηχπν, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ή άιια 

ηζνδχλακα απηψλ θαζψο θαη ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη. 

Νη δηαζηάζεηο ησλ αληαιιαθηηθψλ είλαη νη πξνηεηλφκελεο, θαη ελδεηθηηθέο κε πεξηζψξην 

απφθιηζεο ±20% ζηηο ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο θαζψο θαη ±20% ζηηο δηαζηάζεηο ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ. 
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ΞΝΗΝΡΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΙΗΘΥΛ 

 

Μπιεία γεληθήο ρξήζεο  

Ρα μχιηλα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πεχθε 

αξθηηθνχ θχθινπ, πγξαζίαο16-18%. Ζ μπιεία ζα είλαη πινηνκεκέλε ζχκθσλα κε ην DIN1052 

(Κέξνο 1) θιάζε Α1 πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ DIN4074 (Κέξνο 1 & 2 - 

Ξξηζηή μπιεία κε κεγάιε αληνρή ζε θνξηίζεηο).  

 

ΠΓΘΝΙΙΖΠΖ ΜΙΝ 

Ζ ζπγθφιιεζε ηνπ μχινπ φπνπ απαηηείηαη, ζα γίλεηαη κε θφιιεο ηχπνπ PVA (νμηθφ 

πνιπβηλχιην)θαη θαηαιχηε βαζηθφ ηζνθπάλην ή αληίζηνηρν. 

Όια ηα μχιηλα κέξε ζα πξέπεη λα είλαη εκπνηηζκέλα γηα αληνρή ζε εμσηεξηθφ ρψξν, βακκέλα κε 

ρξψκαηα πδαηνδηαιπηά θαη αζθαιή γηα ηνπο ρξήζηεο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. Ν 

αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε θαη ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδεη ηελ ρξήζε πιηθψλ ηα νπνία έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, αλάινγα κε απηά, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα εγθεθξηκέλα πξφηππα, 

φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ νδεγία ΔΛ1176. 

 

HPL (HighPressureLaminate) 

Νη έγρξσκεο επηθάλεηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ HPL ή άιιν πιηθφ παξφκνηαο αληνρήο 

θαη αλζεθηηθφηεηαο. Όιεο νη εθηεζεηκέλεο άθξεο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

αηρκεξά άθξα. 

Ρν HPL (HighPressureLaminate) είλαη πιηθφ αλζεθηηθφ ζηηο πην αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο. Απνηειείηαη απφ θπηηαξηληθέο ίλεο εκπνηηζκέλεο ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, 

ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα 

ζπγθξνηείηαη απφ έγρξσκν δηαθνζκεηηθφ θχιιν εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, θαη 

αδηάβξνρν επηθάιπκκα αλζεθηηθφ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Ζ εηδηθή απηή επηθάλεηα 

εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πιηθνχ θαη απφ graffiti, θαζφηη δελ αθήλεη πφξνπο ζην πιηθφ, κε 

απνηέιεζκα ην graffiti λα κπνξεί λα θαζαξίζεη εχθνια θαη λα κελ απαηηείηαη βαθή ηεο 

επηθάλεηαο. Ρν HPL ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 10 εηψλ γηα 

ην ρξψκα θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ θαη 20 εηψλ γηα κεραληθή αληνρή. Πε πεξίπησζε ρξήζεο 

ελαιιαθηηθνχ πιηθνχ εθηφο απφ HPL, ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ παξφκνηα πςειή αληνρή 

θαη αλζεθηηθφηεηα, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ ηελ πξναλαθεξφκελε γξαπηή εγγχεζε. 

 

GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)-Δληζρπκέλνο πνιπεζηέξαο 

Πχλζεην πιαζηηθφ, πνιπεζηέξαο εληζρπκέλνο κε επηκήθεηο ίλεο πάινπ. ιηθφ ηδηαίηεξα πςειήο 

αληνρήο ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Κηθξνπιηθά, ζχλδεζκνη θαη ινηπά πιαζηηθά κέξε θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά πςειήο αληνρήο ζε 

αθηηλνβνιία θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (PE), πνιππξνππιέλην(PP), θαηπνιπακίδην (PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ 

ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

 

ΠΛΓΔΠΚΝΙΝΓΗΑ 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία 

παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο απνηεινχλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Ρα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) είλαη απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν (κε 

ςεπδάξγπξν), φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή. 

Νη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα 

παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λφξκεο ψζηε λα 

αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

ΣΟΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΒΑΦΖΠ 

Ρα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε είλαη θαηάιιεια γηα 

εμσηεξηθή ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Θαη ηα 

βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα έρνπλ βάζε ην λεξφ θαη απηφ ηα θαζηζηά θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα 

ηα παηδηά. Ζ δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξψλ, γίλεηαη κε 

δηαδηθαζία εκβαπηηζκνχ. 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαπάλσ εηδψλ ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πιηθά 

ζηήξημεο ή αλάξηεζεο φπσο γαιβαληζκέλνη θνριίεο κε παμηκάδηα αζθαιείαο θαη πιαζηηθά 

θαιχκκαηα (ηάπεο). 

Πε φια ηα θαησηέξσ άξζξα πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ηνπ θζαξκέλνπ, θαηεζηξακκέλνπ 

πιηθνχ, ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ εμαξηήκαηνο θαζψο θαη ε 

ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ηνπ νξγάλνπ. 

 

Σαξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο ησλ εμνπιηζκώλ παηδηθήο ραξάο: 

- Βέιηηζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ειθπζηηθή εκθάληζε, καθξνρξφληα ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή 

αλζεθηηθφηεηα 

- Κέξηκλα γηα ηνπο ρξήζηεο φζνλ αθνξά ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ πθή ησλ 

επηθαλεηψλ, ηε κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο, ηηο ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο θιπ. 

- Νπηηθέο θαη απηηθέο απαηηήζεηο φπσο ε πθή ησλ επηθαλεηψλ, ην εχξνο ηεο 

ζηηιπλφηεηαο, ή έιιεηςε κεγάισλ αιιαγψλ ζηα ρξψκαηα ιφγσ θζνξάο (κέγηζηε 

ζηαζεξνπνίεζε έλαληη ησλ ππεξησδψλ αθηίλσλ ρσξίο ηε ρξήζε βαξέσλ κεηάιισλ) 

- Κεραληθέο απαηηήζεηο φπσο αληνρή, ειαζηηθφηεηα, κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ζε θζνξά, 

θιηκαηνινγηθέο επηπηψζεηο θαη βαλδαιηζκνχο 

- Σακειέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο 

- Δζηίαζε ζην πεξηβάιινλ 

- Ρα πιηθά θαηαζθεπήο λα κελ πεξηέρνπλ επηβιαβείο νπζίεο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ην 

πεξηβάιινλ. 

 

ΑΟΘΟΑ 133-138 

Όζνλ αθνξά ηηο επηθάλεηεο πηψζεο απφ πιαθίδηα φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα άξζξα 

133 έσο θαη 138, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηχπσλ ΔΙΝΡ ΔΛ 1176-1, 

ΔΙΝΡ ΔΛ 1177 (ΔΛ1177) θαη ΔΙΝΡ ΔΛ 71-3, Πχκθσλα κε ην ΦΔΘ 2029/Β/2014 (.Α 

27934/2014) θαη ηελ εγθχθιην 44 (Α.Ξ 681/2014) ηνπ ΞΔΠ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη 

ηξνπνπνηεηηθψλ ηνπ ΦΔΘ 931/Β (.Α 28492/2009). 





 

 

 

ΝΚΑΓΑ Α: ΔΟΓΑΠΗΔΠ (CPV:50870000-4) 

 

1. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΠ, ΠΠΡΖΚΑΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ 

ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΗΘΟΝΒΙΑΒΥΛ 

Ρν άξζξν απηό πεξηιακβάλεη: 

 Ρηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο φισλ ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ1176-7, νη 

νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο παηδηθήο ραξάο θαη νπσζδήπνηε 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα απφ ηνλ αλάδνρν. 

 Ρελ ζχληαμε θαη ππνβνιή πξνγξάκκαηνο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο (ρξνλνδηάγξακκα ζπληήξεζεο), 

ρξνλνδηαγξάκκαηα ειέγρνπ πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα θάζε παηδηθήο ραξάο 

 Ρηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη άκεζεο επηζθεπήο ηνπ θζαξκέλνπ εμνπιηζκνχ 

(απνθαηάζηαζεο θαη αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ εμαξηεκάησλ θιπ), ζχκθσλα κε ηελ παξ. γ ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ ίδηνπ ΦΔΘ θαζψο θαη ε ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. δ ηνπ άξζξνπ 7. 

 Ρηο εξγαζίεο απνμήισζεο θαη απνκάθξπλζεο ή απνμήισζεο θαη επαλαηνπνζέηεζεο φπνπ θξηζεί 

απαξαίηεην. 

 Ρελ άκεζε αλαθνξά ζθαικάησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο παηδηθήο 

ραξάο, ηε ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ. γ. ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ηδίνπ 

ΦΔΘ. 

 Ρηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο νξγάλσλ, πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ γηα ηε 

ζπκκόξθσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ κε πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθώλ ραξώλ. 

 

Αλαιπηηθόηεξα 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπζηήζεη θαηάιιειν θαη έκπεηξν ζπλεξγείν κε ηνλ απαξαίηεην θαη 

θαηάιιειν κεραληθφ εμνπιηζκφ ην νπνίν ζα επηζθέπηεηαη ηηο παηδηθέο ραξέο ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα πνπ ζα ζπληάζζεη ε ππεξεζία. Θα επηζεσξεί ηνλ εμνπιηζκφ, ην δάπεδν, ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν γχξσ απφ ηηο παηδηθέο ραξέο, ζα ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηελ αζθάιεηα, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα εληνπίδεη ηηο ππάξρνπζεο θζνξέο, ζα ηηο 

θαηαγξάθεη-θσηνγξαθίδεη θαη ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ ππεξεζία. 

Απιέο βιάβεο νη νπνίεο απαηηνχλ κφλν εξγαζία ή θαη κηθξνπιηθά, φπσο: ιίπαλζε ησλ ζεκείσλ ηξηβήο 

ησλ εμαξηεκάησλ (ξνπιεκάλ), ιείαλζε ζηα ζεκεία ζηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί αθίδεο, 

βεξληθνρξσκαηηζκφο μχιηλσλ επηθαλεηψλ, αληηθαηάζηαζε ή ζθίμηκν βίδαο θαη ζπλδέζκσλ, 

θαζαξηζκφο πηζαλήο ζθνπξηάο ή ρηππεκάησλ ζηα κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη επάιεηςε κε αληηζθσξηαθφ 

ή βεξληθφρξσκα, ζηεξέσζε νξγάλνπ ή ηκεκάησλ ηνπ, θφιιεζε θιπ ζα πξνβαίλεη απζεκεξφλ ζηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπο κε δηθά ηνπ κηθξνυιηθά. 

Γηα νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε πνπ απαηηεί ηελ πξνκήζεηα άιισλ πιηθψλ (π.ρ. πξνζηαηεπηηθφ παλέιν, 

ξνπιεκάλ θ.ι.π.) ή ηελ παξέκβαζε γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 

πξφηππα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εθζέζεσλ επηζεψξεζεο, ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα, ν αλάδνρνο 

θαηαξρήλ εθφζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν, ζεκαίλεη επθξηλψο ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο ηνπ νξγάλνπ 

(κε ηε ρξήζε ηαηλίαο ζήκαλζεο) θαη ελεκεξψλεη άκεζα πξνθνξηθά θαη γξαπηά ηελ πεξεζία 

(αξκφδην ππάιιειν). Δλ ζπλερεία ν Γήκνο νθείιεη λα απαληήζεη άκεζα ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ή 

κε ηεο ηαηλίαο, ηε ζπκθσλία ηνπ κε ηελ απνθαηάζηαζε ή κε ηεο βιάβεο ή ηελ νιηθή απνμήισζε ηνπ 

νξγάλνπ. Κεηά ηελ απάληεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξέκβαζε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο, ε βιάβε 

απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ αλάδνρν ή ην αξγφηεξν εληφο ηεζζάξσλ (4) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 





 

 

Ρέινο ν αλάδνρνο νθείιεη εβδνκαδηαία λα ζπληάζζεη ζρεηηθό θύιιν παξαηεξήζεσλ γηα 

θάζε παηδηθή ραξά πνπ επηζθέθηεθε ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ 

γίλεη, θαζψο θαη εθείλεο πνπ απνκέλνπλ λα γίλνπλ. Ρν αξρείν απηφ ζπλνδεπφκελν κε ηηο αλσηέξσ 

θσηνγξαθίεο ζα παξαδίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο ζηελ ππεξεζία. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο ππεξεζίαο 

γηα ηελ ζπκκφξθσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ κε πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο. 

Νη εξγαζίεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο δηακφξθσζεο ππνβάζεσλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηε ζπκπιήξσζε δαπέδνπ 

αζθαιείαο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ, εξγαζίεο απνμήισζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ, ηξηςίκαηα θαη βάςηκν νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, ζπληήξεζε απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζηηο 

πεξηθξάμεηο ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε εξγαζία κπνξεί λα ρξεηαζηεί γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ κε πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο. 

Ζ ηηκή αλαθέξεηαη ζε εξγαηνώξα αλά ηερλίηε γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηώλ θαη ζα θαηαγξάθεηαη ζε δειηία επίζθεςεο παηδηθήο ραξάο πνπ ζα πξνζθνκίδεη 

ν αλάδνρνο ζηελ ππεξεζία. 

 

2. ΞΟΝΡΞΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΝΟΓΑΛΥΛΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

Όια ηα είδε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο θαη ζχκθσλα κε 

ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ζα είλαη δε γλσζηψλ θαη 

αλαγλσξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, κε θαιή θήκε ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ 

Όια ηα είδε ζα ζπλνδεχνληαη κε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα 

απνδεηθλχνπλ ηελ πξνέιεπζε, ηα θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα (Διιεληθά θαη Δπξσπατθά)θαη φηη άιιν 

απνδεηθλχεη ηελ γλεζηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

- ΚΔ ΡΖΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΝ Ν ΘΑΘΔ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΑΠ ΑΞΝΓΔΣΔΡΑΗ ΡΝΠ 

ΝΟΝΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ, ΘΑΗ ΝΡΗ ΔΣΔΗ ΔΞΗ ΡΝΞΝ ΔΜΔΡΑΠΔΗ ΡΗΠ ΞΑΗΓΗΘΔΠ ΣΑΟΔΠ 

ΡΝ ΓΖΚΝ, ΓΛΥΟΗΕΔΗ ΡΖΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΝΠ ΘΑΗ ΔΣΔΗ ΙΑΒΔΗ Ξ’ ΝΤΖ ΝΙΝΠ 

ΡΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ ΘΑ ΖΡΑΛ ΓΛΑΡΝΛ ΛΑ ΔΞΖΟΔΑΠΝΛ ΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ΡΝ. 

- Δπηπιένλ ν θάζε ζπκκεηέρνληαο νθείιεη λα θαηαζέζεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ αληίγξαθν: 

 Ξηζηνπνηεηηθνύ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001:2008 ηεο εθάζηνηε θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο, γηα ηνλ εμνπιηζκφ παηδηθήο ραξάο, ηνλ αζηηθφ εμνπιηζκφ θαη ηα ειαζηηθά πιαθίδηα 

αζθαιείαο, ή άιινπ ηζνδχλακνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία θαη θαηαζθεπή 

εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο, αζηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ειαζηηθώλ πιαθηδίσλ αζθαιείαο. 

 

 Ξηζηνπνηεηηθνύ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004 ηεο εθάζηνηε 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, γηα ηνλ εμνπιηζκό παηδηθήο ραξάο ή άιινπ ηζνδύλακνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία θαη θαηαζθεπή εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο θαη 

αζηηθνύ εμνπιηζκνύ. 

 Ξηζηνπνηεηηθνύ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001:2008 ή άιινπ ηζνδύλακνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ, ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα , πνπ πξόθεηηαη λα αλαιάβεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ, ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ. 

  





 

 

ΝΚΑΓΑ Β: ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ, ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΜΙΔΗΑΠ, ΘΑΗ ΓΑΞΔΓΑ 

(CPV:37535200-9) 

 

Ξεξηιακβάλνληαη ηα άξζξα 1 έσο 157 

 

1. ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΚΞΑΟΑL=800 ΚΔ ΙΑΞΑΡΠΔΠ ΠΓΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ κεηαιιηθή ραιπβδνζσιήλα πεξίπνπ Φ27 t=2mm θαη θέξεη κεηαιιηθά 

ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 3mm εθαηέξσζελ. Ρα ραιπβδνειάζκαηα θέξνπλ θαηάιιειεο νπέο γηα ηελ 

ζπγθξάηεζε ηνπο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

2. ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΝΟΗΕΝΛΡΗΑΠ ΘΙΗΚΑΘΑΠ (ΚΔΓΑΙΝ) 

 

Ρν πιαίζην θαηαζθεπάδεηαη απφ κεηαιιηθά ραιπβδνειάζκαηα θαηάιιειεο δηαηνκήο θαζψο θαη 

ζηδεξνζσιήλεο δηαηνκήοπεξίπνπΦ27mmθαηθαηάιιεινπκήθνπο. 

  

3. ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΝΟΗΕΝΛΡΗΑΠ ΘΙΗΚΑΘΑΠ (ΚΗΘΟΝ) 

 

Ρν πιαίζην θαηαζθεπάδεηαη απφ κεηαιιηθά ραιπβδνειάζκαηα θαηάιιειεο δηαηνκήο  θαζψο θαη 

ζηδεξνζσιήλεο δηαηνκήοπεξίπνπΦ27mmθαηθαηάιιεινπκήθνπο. 

 

4. ΞΙΑΦΛΝ ΘΙΗΚΑΘΑΠ +950 

 

Ρα πιατλά θαηαζθεπάδνληαη απφ μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, Δπίζεο θέξνπλ νπέο Φ10mm ζηηο 

νπνίεο ηνπνζεηνχληαη μχιηλε ζχλδεζκνη απφ μχιν νμηάο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ζθαινπαηηψλ. 

 

5. ΞΙΑΦΛΝ ΘΙΗΚΑΘΑΠ +1250 

 

Ρα πιατλά   θαηαζθεπάδνληαη απφ μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. Δπίζεο θέξνπλ νπέο Φ10mm ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη μχιηλε ζχλδεζκνη απφ μχιν νμηάο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ζθαινπαηηψλ. 

 

6. ΞΙΑΦΛΝ ΘΙΗΚΑΘΑΠ +1550 

 

Ρα πιατλά   θαηαζθεπάδνληαη απφ μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. Δπίζεο θέξνπλ νπέο Φ10mm ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη μχιηλε ζχλδεζκν ηαπφ μχιν νμηάο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ζθαινπαηηψλ. 

 

7. ΞΙΑΦΛΝ ΘΙΗΚΑΘΑΠ +1850 

 

Ρα πιατλά   θαηαζθεπάδνληαη απφ μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. Δπίζεο θέξνπλ νπέο Φ10mm ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη μχιηλνη ζχλδεζκνη απφ μχιν νμηάο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ζθαινπαηηψλ. 

 

8. ΘΑΚΞΙΖΟΑΚΞΑ ΑΛΝΓΝ + 1250 ( ΚΑΠΗΦ N.T) 

 

Απνηειείηαη απφ 19 μχια δηαζηάζεσλ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ πνπ ζηεξεψλνληαη ζε δχν κεηαιιηθέο ιάκεο 

θακπχινπ ζρήκαηνο. Δμσηεξηθά ησλ ιάκσλ θέξεη δχν πιεπξηθά ηφμα απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 30 

mm. 

 

9. ΘΝΞΑΠΡΖΠΘΑΙΑΠ (+950_+1250_ΟΑΚΞΑΠ) 

 





 

 

Νη θνππαζηέο απνηεινχληαη απφ ηξία μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ εθαηέξσζελ. 

 

10. ΝΟΘΝΠΡΑΡΖΠ ΠΘΑΙΑΠ (+950_+1250_ΟΑΚΞΑΠ) 

 

Ξξφθεηηαη γηα θάζεηε δνθφ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ πνπ ζπγθξαηεί ηηο θνππαζηέο 

 

11. ΟΑΚΞΑ ΑΛΝΓΝ (+600) ΘΝΚΞΙΔ 

 

Απνηειείηαη απφ δχν πιατλά μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ εζσηεξηθά ησλ νπνίσλ ηνπνζεηείηαη πιαθάδ 

ζαιάζζεο. Ρα πιατλά μχια, θαη ζην ζεκείν πνπ ηνπνζεηείηαη ην πιαθάδ ζαιάζζεο θέξνπλ θαηά ην κήθνο 

ηνπο εγθνπή ηθαλνχ θάξδνπο θαη βάζνπο ζηελ νπνία θαη εηζρσξεί ην πιαθάδ. Πην επάλσ κέξνο ηεο 

ξάκπαο ηνπνζεηνχληαη πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο γηα ηελ βνήζεηα ηνπ ρξήζηε 

 

12. ΟΑΚΞΑ ΑΛΝΓΝ ΗΠΗΑ+950 (ΘΝΚΞΙΔ ΚΔ ΘΝΞΑΠΡΔΠ) 

 

Απνηειείηαη απφ δχν πιατλά μχια πάλσ ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη πιαθάδ ζαιάζζεο θαηάιιεισλ 

δηαζηάζεσλ θαη ην νπνίν θέξεη πιαζηηθά εηδηθά ηεκάρηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζηήξημε ησλ 

πνδηψλ θαη ησλ ρεξηψλ ηνπ ρξήζηε. 

 

13. ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΝ Φ16mm 

 

Ξνιχθισλν ζπξκαηφζρνηλν επελδπκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ. 

 

14. ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΟΓΝ (ΞΑΘΡΥΠΖ) L=400mm, L=600mm, L=1000mm 

 

Κεηαιιηθή βάζε απνηεινχκελε απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 4mm κε ηέζζεξηο νπέο ζηηο νπνίεο 

ζπγθξαηνχληαη νη «πξνεμέρνπζεο» ληίδεο ηεο θνιψλαο. Ρν ραιπβδνέιαζκα ζπγθνιιείηαη κε ζηδεξνζσιήλα 

θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη πάρνπο. Πηελ απφιεμε ηνπ ζσιήλα ζπγθνιιείηαη κεηαιιηθφ ηεκάρην γηα ηελ 

απνθπγή ζηξέςεο θαηά ηελ πάθησζε. 

 

15. ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΟΑΚΞΑΠ ΘΑΚΞΙΖΠ (+1250) (ΒΗΓΥΚΑΉ ΞΑΘΡΥΠΖ) 

 

Γηάηαμε ζε ζρήκα «Ρ» θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδνέιαζκα θάξδνπο 30mm θαη πάρνπο 4mm. Πηελ 

κέζε ζπγθνιιάηαηζσιήλαοδηακέηξνπΦ33,7mmν νπνίνο είηε παθηψλεηαη είηε βηδψλεηαη ζηελ επηθάλεηα 

έδξαζεο. 

 

16. ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΠΘΑΙΑΠ (ΒΗΓΥΚΑΉ ΞΑΘΡΥΠΖ) 

 

Γηάηαμε ζε ζρήκα «Ρ» θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηδεξνγσληά θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη πάρνπο 5mm. Πηελ 

κέζε ζπγθνιιείηαη ζσιήλαο δηακέηξνπ πεξίπνπ Φ33,7mm ν νπνίνο είηε παθηψλεηαη είηε βηδψλεηαη ζηελ 

επηθάλεηα έδξαζεο. 

 

17. ΒΑΠΖΠΡΙΝ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖ(ΒΗΓΥΚΑΉ ΞΑΘΡΥΠΖ) 

 

Θαηαζθεπή απφ ζσιήλα Φ42,4 mm θαη πάρνπο 3mm ν νπνίνο εηζέξρεηαη εζσηεξηθά ζηνλ θπξίσο ζηχιν 

θαη αζθαιίδεη κε δχν κπνπιφληα M10. Ζ θαηαζθεπή είηε εθηείλεηαη ζην ζθάκκα πάθησζεο, είηε θέξεη 

επηπιένλ ραιπβδνέιαζκα κε νπέο γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ζην κπεηφ. 

 

18. ΠΡΟΑΛΡΕΑΟΗΠΡΖΒΑΠΖΞΑΘΡΥΠΖΠ (Ξ.Ρ. )(L=1000mm) 

 





 

 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ γαιβαληζκέλν ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 3mm κε επεμεξγαζκέλεο ηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

«ζηξάληδα» έηζη ψζηε λα επηθαιχπηεη ηελ θνιψλα. Δπηπιένλ θέξεη νπή θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα ηελ 

ζηεξέσζε ηνπ ζηελ θνιψλα. 

 

19. ΘΝΞΑΠΡΔΠ ΘΑΚΞΙΖΠ ΖΘΔΘΙΗΚΔΛΖΠ ΓΔΦΟΑΠ (HPL) 

 

Νη πξνζηαηεπηηθέο θνππαζηέο απνηεινχληαη απφ ηηο θαηά κήθνο ηξαβέξζεο θαη ηα θάζεηα ζηνηρεία. Νη 

ηξαβέξζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 30mm θαη θέξνπλ νπέο ζην κέζν ηνπο γηα 

ηελ ζηεξέσζε ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ. Ρα θαηαθφξπθα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL ηχπνπ 

(MEG)πάρνπο12mm. 

 

20. ΘΝΞΑΠΡΔΠ ΘΑΚΞΙΖΠ ΖΘΔΘΙΗΚΔΛΖΠ ΓΔΦΟΑΠ (PLY) 

Νη πξνζηαηεπηηθέο θνππαζηέο απνηεινχληαη απφ ηηοθαηά κήθνο ηξαβέξζεο θαη ηα θάζεηα ζηνηρεία. 

Νη ηξαβέξζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδζαιάζζεοπάρνπο30mm θαη θέξνπλ νπέο ζην κέζν ηνπο 

γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ. Ρα θαηαθφξπθα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη απφ 

πιαθάδζαιάζζεοπάρνπο15mm. 

 

21. ΝΟΘΝΠΡΑΡΔΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΥΛΓΔΦΟΥΛ(HPL) ΘΝΗΛΑ 

 

Νη νξζνζηάηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL ηχπνπ (MEG)πάρνπο12mm. 

 

22. ΝΟΘΝΠΡΑΡΔΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΥΛΓΔΦΟΥΛ(PLY) KOINA 

Νη νξζνζηάηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδζαιάζζεοπάρνπο15mm. 

 

23. ΞΙΑΗΛΑΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΑΓΔΦΟΑΠ (PLY) 

 

Ρα πιατλά πξνζηαηεπηηθά θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 30mm θαη θέξνπλ νπέο ζην 

κέζν ηνπο γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ. 

 

24. ΞΑΡΥΚΑΓΔΦΟΑΠ ΘΑΚΞΙΖΠ (ΘΝΚΞΙΔ ΚΔ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΠΘΔΙΔΡΝ) 

Ρν πάησκα ηεο γέθπξαο απνηειείηαη απφ δχν θνηινδνθνχο θαηάιιειεο δηαηνκήο νη νπνίνη θαη θέξνπλ 

ζπγθνιιεκέλε ιάκα θαηάκήθνοηεοαθκήοηνποδηαηνκήο40x3mm. Πηελ αξρή θαη ζην ηέινο ησλ 

θνηινδνθψλ ζπγθνιιείηαη ραιπβδνέιαζκα πάρνπο4mmγηα ηελ ζηεξέσζε ηνπο ζηηο θνιψλεο ησλ 

πχξγσλ. Νη θαηά κήθνο ιάκεο θέξνπλ νπέο γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ μχισλ ηνπ παηψκαηνο. Ρν θπξίσο 

πάησκα απνηειείηαη απφ μχιηλνπο δνθνχο θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη θέξνπλ νπέο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπο 

κε ηνπο θνηινδνθνχο. 

 

25. ΞΑΡΥΚΑΘΔΘΙΗΚΔΛΖΠ ΓΔΦΟΑΠ (ΘΝΚΞΙΔ ΚΔ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΠΘΔΙΔΡΝ) 

Ρν πάησκα ηεο γέθπξαο απνηειείηαη απφ δχν θνηινδνθνχο θαηάιιειεο δηαηνκήο νη νπνίνη θαη θέξνπλ 

ζπγθνιιεκέλε ιάκα θαηά κήθνο ηεο αθκήο ηνπο. Πηελ αξρή θαη ζην ηέινο ησλ θνηινδνθψλ 

ζπγθνιιείηαη ραιπβδνέιαζκα γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπο ζηηο θνιψλεο ησλ πχξγσλ. Νη θαηά κήθνο ιάκεο 

θέξνπλ νπέο γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ μχισλ ηνπ παηψκαηνο. Ρν θπξίσο πάησκα απνηειείηαη απφ 

μχιηλνπο δνθνχο θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη θέξνπλ νπέο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ηνπο θνηινδνθνχο. 

 

26. ΔΗΠΝΓΝΠ ΡΝΛΔΙ (HPL) 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο12mm. 

 

27. ΔΗΠΝΓΝΠ ΡΝΛΔΙ (ΞΙΑΘΑΕ) 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαθάδζαιάζζεοπάρνπο15mm. 

 

28. ΡΝΛΔΙ GFRP (L=1000)  





 

 

Ρν ηνχλει απνηειείηαη απφ πνιπεζηεξηθφ ζσιήλα Φ630mm, κήθνπο 1000mm πάρνπο 12mm. 

29. ΘΝΙΥΛΑ95X95 ΔΞΔΜΔΟΓ. 

 

Ξξνκήζεηα θαηκεηαθνξάππνζηπιψκαηνοδηαηνκήο95x95mm. 

30. ΘΝΙΥΛΑΦ60 / L=2400mm ΔΞΔΜΔΟ. (ΘΝΛΗΑΠ) 

 

Πηδεξνζσιήλα θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη πάρνπο. Πην επάλσ κέξνο ηεο θέξεη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε 

κεηαιιηθή δηάηαμε γηα ηελ ζχλδεζε ηεο κε ηνλ νξηδφληην θνξέα. 

 

31. ΚΞΑΙΘΝΛΗ ΞΟΓΝ ΞΑΡΥΚΑ 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά εκηθπθιηθνχ παηαξηνχ θαηάιιειεο αθηίλαο, θαηαζθεπαζκέλνπ απφ πιαθάδ 

ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα θαη ελδεηθηηθνχ πάρνπο 21mm. 

 

32. ΚΞΑΙΘΝΛΗ ΞΟΓΝ ΠΘΔΙΔΡΝΠ 

 

Ρν κεηαιιηθφ θάγθειν θαηάιιεινπ χςνπο πεξηβάιιεη θάζεηα ην δάπεδν θαη θέξεη θνππαζηή ζην άλσ 

κέξνο ηνπ, ελψ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζσιήλα Φ32mm 

 

33. ΜΙΗΛΝ ΘΑΓΘΔΙΝ ΞΟΓΝ (L=1000) 

 

Απνηειείηαη απφ θαηαθφξπθα μχια θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη θνππαζηή ελψ είλαη θαηάιιεινπ κήθνπο. 

 

34. ΜΙΗΛΝ ΘΑΓΘΔΙΝ ΦΑΙΡΠΝ ΔΜΑΓΥΛΝ 

 

Απνηειείηαη απφ θαηαθφξπθα μχια θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη θνππαζηή. 

 

35. ΞΑΞΑΠ 4/ΟΗΣΡΖΠ ΠΘΔΞΖΠ 200Σ200 Ζ6/ΟΗΣΡΖΠ ΠΘΔΞΖΠ ΔΜΑΓΥΛΗΘΖΠ ΔΜΔΓΟΑΠ 

 

Γηαθνζκεηηθή μχιηλε θαηαζθεπή απνηεινχκελε απφ θνιψλα95x95mm θαη πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 

15mm. 

 

36. ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΝ ΓΝΘΑΟΗ ΔΜΑΓΥΛΗΘΖΠ ΔΜΔΓΟΑΠ 

 

Μπινηεκάρην θαηάιιειεο δηαηνκήο. 

 

 

37. ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΝ ΓΝΘΑΟΗ ΡΔΡΟΑΓΥΛΗΘΖΠ ΔΜΔΓΟΑΠ (200Σ200) 

 

Μπινηεκάρην θαηάιιειεο δηαηνκήο. 

 

38. ΠΘΔΞΖΡΔΡΟΑΟΗΣΡΖ 1,20+1,20 M  

Ζ ηεηξαγσληθή ζθεπή απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα ηζνζθειή ηξίγσλα ηα νπνία δηαηάζζνληαη γχξσ απφ 

λνεηφ θεληξηθφ άμνλα, ζρεκαηίδνληαο κε ηηο βάζεηο ηνπο ηεηξάγσλν πιεπξάο 2500mm. 

 

39. ΠΡΙΝΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖ(ΗΠΗΝΠ)  

O «ζηχινο ππξνζβέζηε» θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ42,4 mm θαη θαηάιιειν κήθνο, θαη ζσιήλα 

ίδηαο δηαηνκήο κνξθνπνηεκέλν ζε εκηθχθιην πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ ζχλδεζε ηεο αλαξξίρεζεο κε ηνπο 

ζηχινπο ηνπ πχξγνπ. 

 

 





 

 

40. ΠΡΙΝΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΚΔ ΞΑΡΖΚΑΡΑ 

 

O «ζηχινο ππξνζβέζηε» θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ42,4 mm θαη θαηάιιειν κήθνο, έλαλ ζσιήλα 

ίδηαο δηαηνκήο κνξθνπνηεκέλν ζε εκηθχθιην πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ ζχλδεζε ηεο αλαξξίρεζεο κε ηνπο 

ζηχινπο ηνπ πχξγνπ θαη πέληε ζσιήλεο Φ33.7 mm κνξθνπνηεκέλεο ζε ζρήκα „Ξ‟ ηνπνζεηεκέλεο 

νξηδφληηα ζηνλ θπξίσο άμνλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηεινχλ ηα „παηήκαηα‟ ηεο αλαξξίρεζεο 

 

41. ΡΟΗΓΥΛΝ 4/ΟΗΣΡΖΠ ΠΘΔΞΖΠ 200Σ200 

 

Θαηαζθεπή πιεπξάο εμαγσληθήο ζθεπήο πνπ πεξηιακβάλεη μχιηλεο ηάβιεο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα 

ππνζηεξηθηηθά μπινηεκάρηα. 

 

42. ΡΟΗΓΥΛΝ 6/ΟΗΣΡΖΠ ΠΘΔΞΖΠ ΔΜΑΓΥΛΗΘΖΠ ΔΜΔΓΟΑΠ 

 

Θαηαζθεπή πιεπξάο εμαγσληθήο ζθεπήο πνπ πεξηιακβάλεη μχιηλεο ηάβιεο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα 

ππνζηεξηθηηθά μπινηεκάρηα. 

 

43. ΡΟΗΓΥΛΝ ΠΘΔΞΖΠ HPL 

 

Ρξίγσλν – κεηψπε θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο12mm. 

 

44. ΡΟΗΓΥΛΝ ΠΘΔΞΖΠ PLY 

 

Ρξίγσλν – κεηψπε θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαθάδζαιάζζεοπάρνπο12mm 

 

45. ΦΙΙΝ ΠΘΔΞΖΠ HPL 

 

Ζ ζθεπή θαηαζθεπάδεηαηαπφ θχιιαHPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm 

 

46. ΦΙΙΝ ΠΘΔΞΖΠ PLY 

 

Ζ ζθεπή θαηαζθεπάδεηαη απφ θχιια πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 15mm 

 

47. ΠΘΔΞΖΞΟΓΝ100Σ100 ΞΑΛΔΙ 2/ΟΗΣΡΖHPL (ΘΝΚΞΙΔ) 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά δίξξηρηεο ζθεπήο, πνπ απνηειείηαη απφ δχν θχιια απφ πιαθάδ ζαιάζζεο 

πάρνπο 15mm θαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο γσλία. Πην θάησ κέξνο ησλ 

θχισλ βξίζθνληαη ηέζζεξα μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα θχιια θαη ζηεξίδνληαη 

ζην επάλσ κέξνο ησλ ππνζηπισκάησλ. Πην εκπξφο θαη πίζσ κέξνο ηεο ζθεπήο ηνπνζεηνχληαη δχν 

ηξίγσλα – κεηψπεο απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 12mmπνπζπλδένληαηκε ηα μχια θαη ηα ππνζηπιψκαηα. 

 

48. ΠΘΔΞΖΞΟΓΝ100Σ100 ΞΑΛΔΙ 2/ΟΗΣΡΖPLY ΘΝΚΞΙΔ 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά δίξξηρηεο ζθεπήο, πνπ απνηειείηαη απφ δχν θχιια HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 

12mm θαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο γσλία. Πην θάησ κέξνο ησλ θχιισλ 

βξίζθνληαη ηέζζεξα μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα θχιια θαη ζηεξίδνληαη ζην 

επάλσ κέξνο ησλ ππνζηπισκάησλ. Πην εκπξφο θαη πίζσ κέξνο ηεο ζθεπήο ηνπνζεηνχληαη δχν ηξίγσλα – 

κεηψπεο απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 12mmπνπζα ζπλδένληαη κε ηα μχια θαη ηα ππνζηπιψκαηα. 

 

49. ΦΟΑΓΚΑΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛ HPL 

 





 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά πξνζηαηεπηηθνχ παλέινπ ζε ζχλζεηα φξγαλα θαηαζθεπαζκέλνπ απφ HPL 

εμσηεξηθήο ρξήζεο (ηχπνπ MEG), θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη πάρνπο 12mm. Ξεξηιακβάλνληαη φια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά ζηήξημεο. 

 

50. ΦΟΑΓΚΑΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛPLY (ΚΔ ΘΝΞΑΠΡΖ) 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά πξνζηαηεπηηθνχ παλέινπ ζε ζχλζεηα φξγαλα θαηαζθεπαζκέλνπ απφ πιαθάδ 

ζαιάζζεο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαηπάρνπο20mm. Ξεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά 

ζηήξημεο. 

 

51. ΘΝΞΑΠΡΖΦΟΑΓΚΑΡΝΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛ(PLY)  

 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ μπινηεκάρην θαηάιιειεο δηαηνκήο. Ζ επάλσ ηνπ πιεπξά θέξεη δηακφξθσζε κε 

ξάδην φζν θαη ην πάρνο ηνπ ελψ ζηελ αληηδηακεηξηθή ηνπ πιεπξά δεκηνπξγείηαη εζνρή θαηάιιεινπ 

θάξδνπο θαη βάζνπο. 

 

52. ΞΑΛΔΙ ΦΟΑΓΚΑΡΝΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛ(PLY) 

 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαθάδπάρνπο20 mmθαηέρεηελδεηθηηθέοδηαζηάζεηο800x640mm 

 

53. ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΟΓΝ (ΒΗΓΥΚΑ) L=80mm 

 

Κεηαιιηθή βάζε απνηεινχκελε απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 4mm κε ηέζζεξηο νπέο ζηηο νπνίεο 

ζπγθξαηνχληαη νη «πξνεμέρνπζεο» ληίδεο ηεο θνιψλαο. Ρν ραιπβδνέιαζκα ζπγθνιιείηαη κε ζηδεξνζσιήλα 

θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη πάρνπο. Γηα ηελ ζηήξημε ηεο βάζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζπγθνιιείηαη 

επηπιένλ έιαζκα κε νπέο. 

 

54. ΞΗΑΡΝ ΔΙΑΡΖΟΗΝ (D=200mm) 

 

Δηδηθά δηακνξθσκέλν ηεκάρην πνπ ηνπνζεηείηαη ζηηο απνιήμεηο ηεο ζπείξαο ηνπ ειαηεξίνπ. Γεκηνπξγεί 

επίπεδε επηθάλεηα έδξαζεο θαη θέξεη νπέο γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ θνξέα θαη ηελ βάζε. Θαηαζθεπάδεηαη 

απφ εληζρπκέλν ραιπβδνέιαζκα θαηάιιεινπ πάρνπο. 

 

55. ΔΙΑΡΖΟΗΝ (D=200mm / H=400mm)  

Διαηήξην θαηεγνξίαο ειαηεξίσλ πηέζεσο κε ζπείξεο. Έρεη δηαηνκή Φ20 mm χςνο400mmθαηδηάκεηξν 

200mmθαη απνηειείηαη επηπιένλ απφ δχν κεηαιιηθά θαπάθηα ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη 

πιάθα αγθχξσζεο. Ζ πιάθα αγθχξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα ζε ζθπξφδεκα ηθαλνχ βάζνπο, 

ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε. 

 

56. ΠΡΟΑΛΡΕΑΟΗΠΡΝΡΔΚΑΣΗΝ ΠΛΓΔΠΖΠ ΚΝΛΥΛΔΙΑΡΖΟΗΥΛ 

 

Κεηαιιηθφ έιαζκα (ζηξαληδαξηζηφ) θαηάιιεινπ πάρνπο. Ρν έιαζκα έρεη δηπιή δηακφξθσζε ζρήκαηνο „Ξ‟ 

κε εμσηεξηθέο πξνεμνρέο. 

 

57. ΠΡΟΑΛΡΕΑΟΗΠΡΝΡΔΚΑΣΗΝ ΠΛΓΔΠΖΠ ΓΗΞΙΥΛΔΙΑΡΖΟΗΥΛ 

 

Ιάκα θαηάιιεινπ πάρνπο θαη δηαηνκήο.  

 

58. ΞΙΑΘΑΡΟΑΚΞΑΙΑΠ ΔΙΑΡΖΟΗΝ (PLY) 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 30mm. Πηελ επηθάλεηα ηνπ θέξεη νπέο ηφζν γηα ηελ 

ζπγθξάηεζε ησλ ειαηεξίσλ φζν θαη ηνπ άμνλα ηεο ηξακπάιαο. 





 

 

 

59. ΞΙΑΘΑΡΟΑΚΞΑΙΑΠ ΔΙΑΡΖΟΗΝ (HPL)  

Θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 18mm. Πηελ επηθάλεηα ηνπ θέξεη νπέο ηφζν γηα ηελ 

ζπγθξάηεζε ησλ ειαηεξίσλ φζν θαη ηνπάμνλα ηεο ηξακπάιαο. 

 

60. ΘΑΘΗΠΚΑΔΙΑΡΖΟΗΝ (HPL) 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θαζίζκαηνο γηα ειαηήξην δσάθη πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG 

θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. 

 

61. ΘΑΘΗΠΚΑΔΙΑΡΖΟΗΝ (PLY) 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θαζίζκαηνο γηα ειαηήξην πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο 

θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. 

 

62. ΚΝΟΦΖΔΙΑΡΖΟΗΝ (HPL) 

 

Ζ κνξθή θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο18 mm 

 

63. ΚΝΟΦΖΔΙΑΡΖΟΗΝ (PLY) 

 

Ζ κνξθή θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαθάδζαιάζζεοπάρνπο20mm 

 

64. ΑΙΠΗΓΔΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΝΠ ΛΖΞΗΥΛ/ΞΑΗΓΥΛ(ΔΙΝΡ) (ΘΝΚΞΙΔ) (ΡΚΣ-

2ΡΚΣ/ΘΑΘΗΠΚΑ) Αληηθαηάζηαζε αιπζίδαο(DIN 766) γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ κε πάρνοθξίθνπ6mm 

ζε θνχληα παίδσλ θαη λεπίσλ, ζην νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί αθαηάιιειε αιπζίδα ή έρεη ππνζηεί βιάβε.  

Ξεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο απνμήισζεο ηεο παιαηάο αιπζίδαο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηεο λέαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ ζηήξημεο. 

 

65. ΡΑΣΘΟΗΘΝΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΛΑΡΗΘΝΡΞΝ ΞΑΜΗΚΑΓΗ (Κ6) 

 

Ραρπθξίθνο αζθαιείαο λαπηηθνχ ηχπνππαμηκάδηΚ6 

 

66. ΟΝΙΔΚΑΛΘΝΛΗΑΠ (17/40_12mm) 

 

Έλζθαηξνο ηξηβέαο θνχληαο δηαζηάζεσλ (17/40_12mm) 

 

67. ΘΝΞΗΙΗΑΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

 

Θνπίιηα αζθαιείαο πξνδηαγξαθψλ θαηά DIN94 

 

68. ΘΝΕΗΛΔΡΝ ΘΝΛΗΑΠ (ΚΔ ΟΝΙΔΚΑΛ-ΞΟΝΠ-ΘΝΞΗΙΗΑ) 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θνπδηλέηνπ γηα ηελ αλάξηεζε θνχληαο. Γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ θαζίζκαηνο ηεο 

θνχληαο ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθή δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ δηάηξεην ηεκάρην γαιβαληζκέλν κέζα ζην 

νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ξνπιεκάλ. Ζ δηάηαμε ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm. 

 

69. ΞΟΝΠ "ΘΑΙΗΚΞΟΔ" Φ17  

Ξχξνο πεξηζηξνθήο δηαηνκήο Φ17mm γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ζην αλάινγν ξνπιεκάλ. Ν πχξνο θέξεη ζην 

άθξν ηνπ νπή γηα ηελ είζνδν ηεο αζθάιεηαο. 

 





 

 

70. ΠΡΔΦΑΛΗ ΦΥΙΗΑΠ Φ100 (ΘΝΚΞΙΔ ΚΔ ΑΙΠΗΓΔΠ)(ΣΥΟΗΠ ΘΝΕΗΛΔΡΑ) 

 

Ν ζθειεηφο ηνπ θαζίζκαηνο θαηαζθεπάδεηαη απφ θπθιηθφ ζσιήλα δηακέηξνπ 1000mm, θαη θαιχπηεηαη 

πεξηκεηξηθά κε ζθνηλί απφ πνιπαηζπιέλην. Πην εζσηεξηθφ ηνπ θπθιηθνχ ζρήκαηνο, ππάξρεη εηδηθή 

δηάηαμε-δίρηπ απφ πνιπαηζπιέλην κε θαηάιιεια αλνίγκαηα. Αιπζίδεο(DIN 766) γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ 

πνπ απνιήγνπλ ζην θάζηζκα-θσιηά 

 

71. ΘΝΕΗΛΔΡΝ ΠΡΔΦΑΛΗ ΦΥΙΗΑΠ (360ν) ΗΛΝΣ 

 

Δηδηθή δηάηαμε θνπδηλέηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο 304L βαξέσο ηχπνπ. Ρν 

θνπδηλέην πέξαλ ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαηά 360ν γηα ηελ απνθπγή 

θαηαπφλεζεο ηεο αιπζίδαο θαηά ηελ πεξηζηξνθή. 

 

72. ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΝΙΥΛΑΠ ΘΝΛΗΑΠ (ΒΗΓΥΚΑ) 

 

Κεηαιιηθή βάζε απνηεινχκελε απφ ραιπβδνέιαζκα θαηάιιεινπ πάρνπο κε  ηέζζεξηο νπέο ζηηο νπνίεο 

ζπγθξαηνχληαη νη «πξνεμέρνπζεο» ληίδεο ηεο θνιψλαο. Ρν ραιπβδνέιαζκα ζπγθνιιείηαη κε 

ζηδεξνζσιήλα θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη πάρνπο. Γηα ηελ ζηήξημε ηεο βάζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 

ζπγθνιιείηαη επηπιένλ έιαζκα κε νπέο. 

 

73. ΝΟΗΕΝΛΡΗΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΛΗΑΠ 1/Θ (Φ76) 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά νξηδφληηνπ άμνλα γηα θνχληα πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 

3mm θαη είλαη αλάινγνπ κήθνπο. Πηα άθξα θέξεη κεηαιιηθφ ηεκάρην κέζσ ηνπ νπνίνπ δέλεη ζηα 

ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. 

 

74. ΝΟΗΕΝΛΡΗΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΛΗΑΠ 2/Θ (Φ76) 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά νξηδφληηνπ άμνλα γηα θνχληα πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 

3mm θαη είλαη αλάινγνπ κήθνπο. Πηα άθξα θέξεη κεηαιιηθφ ηεκάρην κέζσ ηνπ νπνίνπ δέλεη ζηα 

ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. 

 

75. ΝΟΗΕΝΛΡΗΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΛΗΑΠ 3/Θ (Φ76) 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά νξηδφληηνπ άμνλα γηα θνχληα πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 

3mm θαη είλαη αλάινγνπ κήθνπο. Πηα άθξα θέξεη κεηαιιηθφ ηεκάρην κέζσ ηνπ νπνίνπ δέλεη ζηα 

ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. 

 

76. ΝΟΗΕΝΛΡΗΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΛΗΑΠ 4/Θ (Φ76) 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά νξηδφληηνπ άμνλα γηα θνχληα πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 

3mm θαη είλαη αλάινγνπ κήθνπο. Πηα άθξα θέξεη κεηαιιηθφ ηεκάρην κέζσ ηνπ νπνίνπ δέλεη ζηα 

ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. 

 

77. ΘΝΕΗΛΔΡΝ ΘΝΛΗΑΠ (ΑΡΑΘΗΑ-ΟΝΙΔΚΑΛ-ΞΟΝΠ-ΘΝΞΗΙΗΑ) ΚΔ ληίδα 

 

Αληηθαηάζηαζε θνπδηλέηνπ ζε ζθειεηφ θνχληαο, ζηελ νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί αθαηάιιειν θνπδηλέην ή 

έρεη ππνζηεί θζνξέο. Ξεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο απνμήισζεο ηεο παιαηνχ θνπδηλέηνπ θαη ηηο εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ λένπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ ζηήξημεο. 

 

 





 

 

78. ΘΑΘΗΠΚΑ KΝΛΗΑΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΠΘΔΡΝ 

 

Ρν θάζηζκα έρεη αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα θαη είλαη αλζεθηηθφ ζε θζνξά απφ ρεκηθέο νπζίεο, πεξηέρεη 

ζηαζεξνπνηεηέο, ψζηε λα ππάξρεη αληίζηαζε ζε ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο θαη παξέρεη αληηζηαηηθή 

πξνζηαζία. Ρν θάζηζκα θέξεη εζσηεξηθά κεηαιιηθή ιάκα αινπκηλίνπ θαη πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ 

θανπηζνχθ, ψζηε ην θάζηζκα λα είλαη αλαπαπηηθφ θαη άλεην ζηε ρξήζε. Ρν θάζηζκα δηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε θαηά ΔΛ1176:2008. 

 

79. ΘΑΘΗΠΚΑ KΝΛΗΑΠ ΛΖΞΗΥΛ ΠΘΔΡΝ 

 

Ρν θάζηζκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ιάκα αινπκηλίνπ πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ θαη 

θέξεη πιαζηηθφ θισβφ πεξηκεηξηθά γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ. Ρν θάζηζκα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαηά ΔΛ 1176:2008. 

 

80. ΟΝΙΔΚΑΛ ΚΙΥΛ 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θσληθνχ ηξηβέα θίλεζεο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ή ίζηαο κνξθήο θαηάιιεισλ 

δηαζηάζεσλ. 

 

81. ΞΑΡΥΚΑ ΚΙΝ Φ160 (PLY)  

Αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ κχινπ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ απφ πιαθάδ ζαιάζζεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ 

θαη πάρνπο 0,02m. Ξεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά ζηήξημεο. 

 

82. ΞΑΡΥΚΑ ΚΙΝ Φ160 (ΑΙΑΘΥΡΖΙΑΚΑΟΗΛΑ) 

 

Ξάησκα κχινπ θαηαζθεπαζκέλν απφ ιακαξίλα γαιβαληδέ πάρνπο2mmκε απιαθσηή – αληηνιηζζεηηθή 

επηθάλεηα. 

 

83. ΑΜΝΛΑΠ ΚΙΝ 

 

Γηάηαμε βάζεο θαηαζθεπαζκέλε απφ καζίθ άμνλα θαηάιιειεο δηακέηξνπ. Πηα αλάινγα ζεκεία θέξεη 

δηακνξθσκέλεο επηθάλεηεο έδξαζεο ησλ ξνπιεκάλ θίλεζεο ηνπ κχινπ. 

 

84. ΒΑΠΖ ΚΙΝ (ΞΑΘΡΥΠΖΖΒΗΓΥΚΑ)  

Γηάηαμε βάζεο θαηαζθεπαζκέλε απφ καζίθ άμνλα θαηάιιειεο δηακέηξνπ. Πηα αλάινγα ζεκεία θέξεη 

δηακνξθσκέλεο επηθάλεηεο έδξαζεο ησλ ξνπιεκάλ θίλεζεο ηνπ κχινπ. Πην θάησ κέξνο θέξεη δηάηαμε κε 

κεηαιιηθά επηπιένλ ραιπβδνειάζκαηα γηα ηε αληηζηήξημε ηεο βάζεο θαη ηελ πάθησζε ηεο ζην 

ζθπξφδεκα. 

 

85. ΘΑΘΗΠΚΑ ΚΙΝ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ HPL (ΚΔΓΑΙΝ) 

 

Αθξαίν ηεκάρην θαζίζκαηνο κχινπ θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο12mm 

 

86. ΘΑΘΗΠΚΑ ΚΙΝ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ HPL (ΚΗΘΟΝ) 

 

Δλδηάκεζν ηεκάρην θαζίζκαηνο κχινπ θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο12mm 

 

87. ΘΑΘΗΠΚΑ ΚΙΝ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ PLY (ΚΔΓΑΙΝ) 

 





 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θαζίζκαηνο κχινπ απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 20mm θαη κε αληηνιηζζεηηθή 

επηθάλεηα ζε δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο. Ξεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα 

πιηθά ζηήξημεο. 

 

88. ΘΑΘΗΠΚΑ ΚΙΝ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ PLY (ΚΗΘΟΝ) 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θαζίζκαηνο κχινπ απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 20mm θαη κε αληηνιηζζεηηθή 

επηθάλεηα ζε δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο. Ξεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα 

πιηθά ζηήξημεο. 

 

89. ΡΗΚΝΛΗ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ ΚΙΝ (PLY)  

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηηκνληνχ κχινπ απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 20mm, κε ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη 

ρεηξνθίλεηα ε φιε θαηαζθεπή. 

 

90. ΡΗΚΝΛΗ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ ΚΙΝ (HPL)  

Δηδηθά δηακνξθσκέλν ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο12mmκε ηηο θαηάιιειεο 

νπέο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ζηελ ξνδέηα βάζεο ηνπ άμνλα. 

 

91. ΟΝΕΔΡΑ ΒΑΠΖΠ ΡΗΚΝΛΗΝ 

Δληζρπκέλν ελδηάκεζν κεηαιιηθφ ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ ζσιήλα θαηάιιειεο δηαηνκήο πάρνπο γηα 

ηε ζχλδεζε ηνπ άμνλα ηνπ κχινπ κε ην ηηκφλη ρξήζεο. 

 

92. ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΗΣΡ ΑΛΑΟΟΗΣΖΠΖΠ 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά πιαζηηθψλ ζπλδέζκσλ γηα ζρνηλί αλαξξίρεζεο κε κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, απφ πνιπακίδην (PA) ην νπνίν θέξεη ζηαζεξνπνηεηέο γηα 

ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

 

93. ΓΥΛΗΑΠΛΓΔΠΖΠ (Glass Fibre)  

Δηδηθφ ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην εληζρπκέλν κε παινλήκαηα γηα 

ηελ ζχλδεζε ηεκαρίσλ θαηά 90ν. Φέξεη ζηηο δχν ηνπ πιεπξέο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο νπέο ψζηε λα 

ρσλεχεη ην πξνεμέρσλ κέξνο ηεο βίδαο. 

 

94. ΞΙΑΠΡΗΘΝ "STOP" ΔΙΑΡΖΟΗΝ 

Δηδηθά δηακνξθσκέλν πιαζηηθφ ηεκάρην κε δηακνξθσκέλεο «απιαθψζεηο» ψζηε λα εηζέξρνληαη νη ζπείξεο 

ηνπ ειαηεξίνπ. Γηακνξθσκέλεο δηαζηάζεηο ψζηε ζηελ κέγηζηε ζπκπίεζε ησλ ζπεηξψλ λα ηεξείηε ε 

απφζηαζε θαηά ΔΛ 1176 γηα ηελ απνθπγή ζχλζιηςεο δαθηχινπ. 

 

95. ΘΑΞΑΘΗ ΘΝΙΥΛΑΠ 95Σ95  

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά πιαζηηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ (θαπάθη) ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 10Σ10cm ην 

νπνίν εθαξκφδεη ζην ηειείσκα ηεο θνιψλαο ηνπ παηρληδηνχ πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ. 

 

96. ΘΑΞΑΘΗ ΡΑΞΑΠ Φ8-12 





 

 

Θαπάθη ηάπαο γηα ηελ αλάινγε βίδα ζε αληίζηνηρε δηαηνκή. Θαηαζθεπάδεηαη απφ πνιπαηζπιέλην. 

 

97. ΡΑΞΑ Φ8,Φ10-12 

Ξξνζηαηεπηηθή ηάπα κε νπή γηα ηελ αλάινγε βίδα ζε αληίζηνηρε δηαηνκή. Θαηαζθεπάδεηαη απφ 

πνιπαηζπιέλην. 

 

98. ΟΝΓΔΙΑΦΟΔΕΑΠ Φ7 

Δηδηθφ ηεκάρην κε θαηάιιειε νπή θαη δηακνξθσκέλε θεθαιή (Φξέδα)γηα ηε ηνπνζέηεζε αληίζηνηρσλ βηδψλ. 

99. ΣΝΦΡΑ ΑΛΑΟΟΗΣΖΠΖΠ (Polyethyle) 

Δξγνλνκηθή ρεηξνιαβή-αλαβνιέαο αλαξξίρεζεο θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιπαηζπιέλην εληζρπκέλν κε 

παινλήκαηα. 

 

100.ΣΔΟΝΙΗ / ΑΛΑΒΝΙΔΑΠ (HDPE) (ΚΔ ΘΑΞΑΘΗ) 

Ρνπνζέηεζε ρεηξνιαβήο ειαηεξίνπ ζε παηρλίδη ειαηεξίνπ, θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθφ αλζεθηηθφ ζηελ 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Απνηειείηαη απφ δχν ηεκάρηα (ζεη)ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εηδηθή βίδα. 

 

101.ΒΑΠΖ ΡΟΑΚΞΑΙΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖΠ (2/ΘΔΠΔΥΛ) 

Ζ βάζε θαηαζθεπάδεηαη απφ θακππισηφ (ηνμνηφ) ζσιήλα 2΄ θαηάιιεινπ πάρνπο θαη χςνπο. Πηελ θνξπθή 

ηνπ ηφμνπ ηνπνζεηνχληαη ειάζκαηα κε νπέο ψζηε λα ζπγθξαηείηαη ν άμνλαο θίλεζεο ηνπ ξνπιεκάλ. 

 

102.ΘΑΘΗΠΚΑΡΟΑΚΞΑΙΑΠ 

Αληηθαηάζηαζε θαζηζκάησλ ηξακπάιαο κε μχιηλν θάζηζκα απφ πιαθάδ ζαιάζζεο ελδεηθηηθνχ πάρνπο 

20mm. Ξεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο απνμήισζεο ηνπ παιαηνχ θαζίζκαηνο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

λένπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ ζηήξημεο. 

 

103.ΙΑΠΡΗΣΝ ΓΗΑΡΟΑΚΞΑΙΑΡ013 

Ρνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ ειαζηηθψλ ζηε βάζε θαζηζκάησλ ηξακπάιαο θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ θαηά ηελ επαθή κε ην έδαθνο. Ξεξηιακβάλεη φια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά ζηήξημεο. 

 

104.ΡΗΚΝΛΗ ΜΙΗΛΖΠ ΡΟΑΚΞΑΙΑΠ 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 18mm. Πην άλσ κέξνο ηνπ θέξεη νπέο ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη ηα ρεξνχιηα. 

 

105.ΚΑΞΑ Κ8, Κ10, Κ012 ΑΟΠΔΛΗΘΖ Ή ΘΖΙΘΖ 

Γηάηαμε δαρηπιηδηνχ κε εληαίν ζπείξσκα (ζειπθφ ή αξζεληθφ) θαηάιιειεο δηαηνκήο (πρ. Κ8,Κ10,Κ12). 

Ξξνδηαγξαθέο ηεκαρίσλ θαηά DIN580 θαη DIN582. 

 

106.ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (ΒΗΓΥΚΑ Ή ΞΑΘΡΥΠΖ) 

Γηάηαμε ζε ζρήκα «Ρ» θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδνέιαζκα θαηάιιεινπ θάξδνπο θαη πάρνπο. Πηελ κέζε 

ζπγθνιιείηαη ζσιήλαο ν νπνίνο είηε παθηψλεηαη είηε βηδψλεηαη ζηελ επηθάλεηα έδξαζεο. 

 





 

 

107.ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1250/450mm) ή (+950/570mm) GFRP 

Ζ ζθάθε έρεη είηε κήθνο 2500mm θαη πιάηνο 450mm είηε κήθνο 2000mm θαη πιάηνο 570mm θαη 

θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθνπο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο 

θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. 

 

108.ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1250/570mm) ή (+1550/450mm) GFRP 

Ζ ζθάθε έρεη είηε κήθνο 2500mm θαη πιάηνο 570mm είηε κήθνο 3000mm θαη πιάηνο 450mm θαη 

θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθνπο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο 

θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. 

 

109.ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1550/570mm) GFRP 

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 3000mm, πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP πάρνπο 4,5mm. Δίλαη 

δηακήθνπο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο 

θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. 

 

110.ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1850/570mm) INOX 304 

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 4000mm θαη πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο 

304 L. Ρν πάρνο ηνπ αχιαθα είλαη 2mm. Δίλαη δηακήθνπο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο ελψ 

θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. 

 

111.ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+600/570mm) ή (+950/450mm) GFRP 

Ζ ζθάθε έρεη είηε κήθνο 1500mm θαη πιάηνο 570mm είηε κήθνο 2000mm θαη πιάηνο 450mm θαη 

θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθνπο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο 

θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. 

 

112.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+600) HPL 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο18mm. 

 

113.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+600)PLY 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεοπάρνπο24mm. 

 

114.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+950) HPL 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο18mm. 

 

115.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+950)PLY 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 24mm. 

 

116.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1250) HPL 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο18mm. 

 

117.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1250)PLY 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο24mm. 





 

 

 

118.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1550) HPL 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο18mm. 

 

119.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1550)PLY 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 24mm. 

 

120.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1850) HPL 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 18mm. 

 

121.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1850)PLY 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 24mm. 

 

122.ΑΞΝΠΡΑΡΖΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ PLY (570mm) L=65mm (ΗΛΝΣ) 

Αλνμείδσηνο απνζηάηεο θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζσιήλα INOX πνηφηεηαο 304L ζαηηλαξηζκέλνο πάρνπο 

2mm. 

123.ΑΞΝΠΡΑΡΖΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ HPL (570mm) L=85mm (ΗΛΝΣ) 

Αλνμείδσηνο απνζηάηεο θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζσιήλα INOX πνηφηεηαο304L ζαηηλαξηζκέλνο πάρνπο 

2mm. 

124.ΚΞΑΟΑΘΟΑΡΖΚΑΡΝΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ 

Κεηαιιηθή κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπΦ27mm. 

 

125.ΓΝΘΑΟΗ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ 

Μπινηεκάρην απφ μπιεία πεχθεο θαηάιιειεο δηαηνκήο, ηθαλφ λα δερηεί ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηζνπιήζξαο. 

 

126.ΔΜΝΓΝΠΡΠΝΙΖΘΟΑΠ HPL 

Αληηθαηάζηαζε πιατλψλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαπέησλ ζε έμνδν ηζνπιήζξαο θαηαζθεπαζκέλσλ απφ HPL 

πάρνπο 12mm, ζε ζρήκα „Γ‟. 

 

127.ΔΜΝΓΝΠΡΠΝΙΖΘΟΑΠ PLY 

Αληηθαηάζηαζε πιατλψλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαπέησλ ζε έμνδν ηζνπιήζξαο θαηαζθεπαζκέλσλ απφ πιαθάδ 

ζαιάζζεοπάρνπο24mm, ζε ζρήκα „Γ‟. 

 

128.ΠΠΡΖΚΑΔΜΝΓΝΡΠΝΙΖΘΟΑΠ ΚΔ HPL (ΠΔΡ) 

Ρα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ, θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 12mm. Πην θελφ 

κεηαμχ ησλ πιατλψλ αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο ζσιήλεο 

Φ27mm ζε θάζε πιεπξά. Πην άλσ κέξνο, ζε χςνο 750 mm απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη 

κε ηελ κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπΦ27mm. 

 

129.ΠΠΡΖΚΑΔΜΝΓΝΡΠΝΙΖΘΟΑΠ ΚΔ ΞΙΑΘΑΕ (ΠΔΡ) 

Ρα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ, θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 20mm. Πην θελφ 

κεηαμχ ησλ πιατλψλ αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο ζσιήλεο 

Φ27mm ζε θάζε πιεπξά. Πην άλσ κέξνο, ζε χςνο 750 mm απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη 

κε ηελ κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπΦ27mm. 





 

 

 

130. ΜΙΔΗΑ ΡΞΝ ΘΝΛΡΟΑ ΞΙΑΘΑΕ ΘΑΙΑΠΠΖΠ (ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΞΑΣΝΠ) 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΚΔΛΖ 

Αληεπηθνιιεηή μπιεία αιιεπάιιεισλ ζηξψζεσλ πεχθνπ θαη ζεκχδαο. Ζ ζπγθφιιεζε ησλ ζηξψζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιιεο ζαιάζζεο. Ζ επεμεξγαζία αθνξά ην θφςηκν ησλ ηεκαρίσλ ζε επηζπκεηέο 

δηαζηάζεηο, δηακφξθσζε ησλ αθκψλ κε ηα θαηάιιεια ξάδηα φπνπ ρξεηάδεηαη θαζψο θαη ην βάςηκν ησλ 

επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα λεξνχ. (m3) 

 

131. ΜΙΔΗΑ ΡΞΝ ΑΛΡΗΝΙΝΠΘΖΡΗΘΝ ΘΝΛΡΟΑ ΞΙΑΘΑΕ ΘΑΙΑΠΠΖΠ (ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ) 

Αληεπηθνιιεηή μπιεία αιιεπάιιεισλ ζηξψζεσλ πεχθνπ θαη ζεκχδαο. Πηηο ηειηθέο επηθάλεηεο πξεζάξεηαη 

βηνκεραληθά επίζηξσζε θαηλνιηθνχ πιηθνχ (αληηνιηζζεηηθνχ)πνπ δελ επηδέρεηαη βαθή. Ζ ζπγθφιιεζε ησλ 

ζηξψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιιεο ζαιάζζεο. Ζ επεμεξγαζία αθνξά ην θφςηκν ησλ ηεκαρίσλ ζε 

επηζπκεηέο δηαζηάζεηο, δηακφξθσζε ησλ αθκψλ κε ηα θαηάιιεια ξάδηα φπνπ ρξεηάδεηαη θαζψο θαη ην 

βάςηκν ησλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα λεξνχ. (m3) 

 

132. ΜΙΔΗΑ ΞΔΘΖΠ ΠΝΖΓΗΑΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΚΔΛΖ ΘΑΗ ΒΑΚΚΔΛΖ/ m3 

Ρα θέξνληα μχιηλα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη απφ πεχθα αξθηηθνχ θχθινπ, πγξαζίαο16-18%. 

Μπιεία Ξεχθεο (πξνέιεπζεο Πνπεδίαο) πνζνζηνχ πγξαζίαο ~15%. Ζ επηθάλεηα ηεο μπιείαο πξέπεη λα είλαη 

επεμεξγαζκέλε θαη κε νκαιέο επηθάλεηεο. Όιεο νη αθκέο λα θέξνπλ ξάδηα θαηάιιεια. Ζ ηειηθή 

επεμεξγαζία αθνξά βαθή κε ρξψκαηα λεξνχ θαηφπηλ επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ μπιεία είλαη πινηνκεκέλε ζχκθσλα κε ην DIN 1052 (Κέξνο 1) θιάζε Α1 πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ DIN 4074 ( Κέξνο1 & 2– Ξξεζαξηζηή μπιεία κε κεγάιε αληνρή ζε θνξηίζεηο). 

ΦΠΗΘΔΠ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ 

 Δηδηθφ Βάξνο: 500kg/m3Ππληειεζηήο ζπξξίθλσζεο/ δηφγθσζεο αλά 1% κεηαβ. πγξαζίαο 

(κεηαμχ (0-30%)Αθηηληθά 0,0015Δθαπηνκεληθά 0,003Θαηά κήθνο 0,00007 

 Ζ ζεξκηθή δηαζηνιή γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ζθνπνχο είλαη αζήκαληε. 

 

133. ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 40ΚΚ 

Ππκπιήξσζε δαπέδνπ αζθάιεηαο κε πιαθίδηα αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500x500x40mm ζε ρξψκα θεξακηδί 

ή άιιν επηινγήο ηεο πεξεζίαο. Ρν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ θάησ 

ζηξψζε, πάρνπο 30mm, απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο 

πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ ειαζηηθνχ 

(EPDM). Ζ κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1:2017 θαη EN1177:2018 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

1300mm. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δαπέδσλ ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθψλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 

9001 θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαηά EN1176-1:2017, EN1177:2018 θαη ΔΛ71-3. 

 

134. ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 45ΚΚ 

Ππκπιήξσζε δαπέδνπ αζθάιεηαο κε πιαθίδηα αζθαιείαο δηαζηάζεσλ  500x500x45mm ζε ρξψκα 

θεξακηδί ή άιιν επηινγήο ηεο πεξεζίαο. Ρν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ 

θάησ ζηξψζε, πάρνπο 35mm, απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο 

πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ ειαζηηθνχ 

(EPDM). Ζ κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 





 

 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1:2017 θαη EN1177:2018 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

1400mm. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δαπέδσλ ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθψλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 

9001 θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαηά EN1176-1:2017, EN1177:2018 θαη ΔΛ71-3. 

 

135. ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 50ΚΚ 

Ππκπιήξσζε δαπέδνπ αζθάιεηαο κε πιαθίδηα αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500x500x50mm ζε ρξψκα θεξακηδί 

ή άιιν επηινγήο ηεο πεξεζίαο. Ρν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ θάησ 

ζηξψζε, πάρνπο 40mm, απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο 

πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ ειαζηηθνχ 

(EPDM). Ζ κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1:2017 θαη EN1177:2018 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

1600mm. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δαπέδσλ ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθψλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο  

θαηά ISO 9001 θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαηά EN1176-1:2017, EN1177:2018 θαη ΔΛ71-3. 

 

136. ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 60ΚΚ 

Ππκπιήξσζε δαπέδνπ αζθάιεηαο κε πιαθίδηα αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500x500x60mm ζε ρξψκα θεξακηδί 

ή άιιν επηινγήο ηεο πεξεζίαο. Ρν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ θάησ 

ζηξψζε, πάρνπο 50mm, απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο 

πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ ειαζηηθνχ 

(EPDM). Ζ κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1:2017 θαη EN1177:2018 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

1900mm. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δαπέδσλ ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθψλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 

9001 θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαηά EN1176-1:2017, EN1177:2018 θαη ΔΛ71-3. 

 

137. ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 70ΚΚ 

Ππκπιήξσζε δαπέδνπ αζθάιεηαο κε πιαθίδηα αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500x500x70mm ζε ρξψκα θεξακηδί 

ή άιιν επηινγήο ηεο πεξεζίαο. Ρν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ θάησ 

ζηξψζε, πάρνπο 60mm, απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο 

πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ ειαζηηθνχ 

(EPDM). Ζ κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1:2017 θαη EN1177:2018 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

2000mm. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δαπέδσλ ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθψλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 

9001 θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαηά EN1176-1:2017, EN1177:2018 θαη ΔΛ71-3. 

 

138. ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 100ΚΚ 

Ππκπιήξσζε δαπέδνπ αζθάιεηαο κε πιαθίδηα αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500x500x100mm ζε ρξψκα θεξακηδί 

ή άιιν επηινγήο ηεο πεξεζίαο. Ρν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ θάησ 

ζηξψζε, πάρνπο 900mm, απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο 





 

 

πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ ειαζηηθνχ 

(EPDM). Ζ κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1:2017 θαη EN1177:2018 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

2600mm. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δαπέδσλ ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθψλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 9001 

θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαηά EN1176-1:2017, EN1177:2018 θαη ΔΛ71-3. 

Όια ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά ISO, βεβαηώζεηο ειέγρνπ, πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο, 

πξόηππα αζθαιείαο, ινηπά πξόηππα θαη νπνηαδήπνηε ινηπά ζηνηρεία απαηηνύληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνύζαο κειέηεο πξνζθνκίδνληαη ζηνλ ππνθάθειν 

Γηθαηνινγεηηθά/ηερληθή πξνζθνξά θαηά ηελ εκέξα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

 

Άγηα Ξαξαζθεπή, 8/10 /2018 

 

 

                                                                                                            ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ              

 

                                                                                                                    Σαξάιακπνο Φξνχληδνο 

Αξρηηέθησλ κεραληθφο ΞΔ 

                                                                                                                           ΚΔ ΒΑΘΚΝ A‟ 

 

 

 

  





 

 

 

 

3. ΓΔΛΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

 

ΑΟΘΟΝ 1o 

 

Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 13 παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Ξαξαζθεπήο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα αζθαιείαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν 

Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο 

Ζ κειέηε απηή αθνξά ζηελ παξνρή γεληθψλ ππεξεζηψλ ηεο ππνπεξίπησζεο β‟ ηεο πεξίπησζεο 9‟ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.4412/2016 γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ νξγάλσλ 

δεθαηξηψλ(13) παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Άγηαο Ξαξαζθεπήο , κεηά ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη, γηα 

ηε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ησλ ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο ΔΛ1176 θαη ΔΛ1177 θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ηελ ππ‟ αξίζκ. 28492/11-05-2009 

πνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘΒ931/18-05-2009), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 

ππ'αξίζκ.27934/2014 πνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ2029/25-7-2014). 

Ν πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 124.000,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24% 

Ζ πίζησζε ζα βαξχλεη ηελ ππφ ΘΑ30.6262.31 πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2018 θαη 2019 γηα 

«Ππληήξεζε νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ (κεηά ησλ ιηθψλ)». 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη: 

 

1. Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

2. Ζ πξνθήξπμε ηεο  Πχκβαζεο φπσο  απηή δεκνζηεπηεί ζην ΘΖΚΓΖΠ. 

3. Ρν ΡΔΓ (σο παξάξηεκα ηεο δηαθήξπμεο). 

4. Ζ παξνχζα 48/2018κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ (γεληθή 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο). 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

 

 

 

ΞΖΟΔΠΗΑ: 

  

 

 

ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ ΣΑΟΥΛ  

&ΞΑΗΘΟΗΥΛ ΣΥΟΥΛ 2018-2019 

 

 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΡΚΖΚΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΝ 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 

 

Αξ/Κειέηεο: 

  

48 /2018 

Ξξνυπ.:  124.000,00 € (κε  Φ.Ξ.Α. 24%) 

 

Ι.ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 415-417 

ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

ΡΖΙ:  2132004520            ΦΑΜ: 

2132004513 

e-mail: h.frountzos@agiaparaskevi.gr 

 

Xξήζε:   2018-2019  

Ξεγή:  ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  

CPV:  50870000-4  

37535200-9 

Θ.Α.:  30.626231 

mailto:h.frountzos@agiaparaskevi.gr




 

 

5. Ξξνυπνινγηζκφο κειέηεο 

6. Νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

7. Ρν ζπλεκκέλν ζηελ δηαθήξπμε ζρέδην Πχκβαζεο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 4o : Δγγύεζε ζπκκεηνρήο-θαιήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 

 

Θάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα 

θαιχπηεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ (δειαδή πνζνχ χςνπο 2.000€). 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. α),παξάγξαθν 1,ηνπ άξζξνπ 72 ηνπΛ.4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο 

ΦΞΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 5ν: Πύκβαζε 

 

Ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, θαη κεηά ηελ 

επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο (εληφο είθνζη 

εκεξψλ) λα πξνζέιζεη ζχκθσλα κε ζρεηηθή πξφζθιεζε πνπ ζα ηνπ θνηλνπνηεζεί, πξνο ππνγξαθή ηεο 

αληίζηνηρεο ζχκβαζεο θαη λα θαηαζέζεη ηελ θαηά ην 4ν άξζξν ηεο παξνχζαο πξνβιεπφκελε εγγχεζε γηα 

ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο, ν νπνίνο δχλαηαη λα ηελ θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

Ναλάδνρνοηεξείηηοππνρξεψζεηοζηνποηνκείοηνππεξηβαιινληηθνχ,θνηλσληθναζθαιηζηηθνχθαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ 

αλάδνρν ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο θαη αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

ΑΟΘΝ 6ν : Ινηπέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 

 

Δληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη 

γξαπηψο ζηελ αξκφδηα πεξεζία ηνπ Γήκνπ, ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ, θαζψο θαη λα 

νξίζεη ηνλ Ρερληθφ πεχζπλν ηεο εηαηξείαο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ (email, fax, ηειέθσλν)κε ηνλ 

νπνίν ζα επηθνηλσλεί ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 

Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη νθείιεη λα επηζεσξεί ηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα θαη λα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία θαη 

ζηαζεξφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, λα εληνπίδεη ηηο ππάξρνπζεο θζνξέο, λα ηηο θαηαγξάθεη ή θαη λα ηηο 

θσηνγξαθίδεη θαη λα ελεκεξψλεη άκεζα ηελ αξκφδηα πεξεζία. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο-

επηζεψξεζεο απαηηείηαη ε απνθαηάζηαζε απιψλ βιαβψλ φπσο ζθίμηκν ή αληηθαηάζηαζε βίδαο, 

ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο ηάπαο ζε βίδα θ.ι.π. απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν απζεκεξφλ. 

Γηα νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε πνπ απαηηεί ηελ πξνκήζεηα άιισλ πιηθψλ (π.ρ. πξνζηαηεπηηθφ παλέιν, 

ξνπιεκάλ θ.ι.π.) ή ηελ παξέκβαζε γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα 

θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εθζέζεσλ επηζεψξεζεο, ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα, ν αλάδνρνο θαηαξρήλ 

εθφζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν, ζεκαίλεη επθξηλψο ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο ηνπ νξγάλνπ (κε ηε ρξήζε 

ηαηλίαο ζήκαλζεο ) θαη ελεκεξψλεη άκεζα πξνθνξηθά θαη γξαπηά ηελ πεξεζία (αξκφδην ππάιιειν). Δλ 





 

 

ζπλερεία ν Γήκνο νθείιεη λα απαληήζεη άκεζα ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ή κε ηεο ηαηλίαο, ηε ζπκθσλία 

ηνπ κε ηελ απνθαηάζηαζε ή κε ηεο βιάβεο ή ηελ νιηθή απνμήισζε ηνπ νξγάλνπ. Κεηά ηελ απάληεζε ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ παξέκβαζε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο, ε βιάβε απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ αλάδνρν ή 

ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ 

ζπκκφξθσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ κε πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο. 

Νη εξγαζίεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο δηακφξθσζεο ππνβάζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ, εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηε ζπκπιήξσζε δαπέδνπ αζθαιείαο, εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ, εξγαζίεο απνμήισζεο θαη αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ, ηξηςίκαηα θαη βάςηκν 

νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, ζπληήξεζε απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζηηο πεξηθξάμεηο ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη 

γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε εξγαζία κπνξεί λα ρξεηαζηεί γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ κε πηζηνπνηεκέλσλ 

παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο. 

Ν αλάδνρνο νθείιεη θαζεκεξηλά λα ζπληάζζεη ζρεηηθφ θχιιν παξαηεξήζεσλ γηα θάζε παηδηθή ραξά πνπ 

επηζθέθηεθε ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη, θαζψο θαη εθείλεο πνπ 

απνκέλνπλ λα γίλνπλ. Ρν αξρείν απηφ ζπλνδεπφκελν κε ηηο αλσηέξσ θσηνγξαθίεο ζα παξαδίδεηαη κέρξη 

ην ηέινο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο ζηελ ππεξεζία. 

Ν Γήκνο δηαηεξεί δε ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ νινθιεξψζεη ηηο 

αλσηέξσ ππνρξεψζεηο. 

Ν αλάδνρνο πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ησλ ππνδείμεσλ ηεο πεξεζίαο πνπ 

απνζθνπνχλ ζην λα θαηαζηήζεη ηηο παηδηθέο ραξέο ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα ΔΛΔΙΝΡ1176&ΔΙΝΡ1177. 

Δπίζεο ηα πιηθά πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

ΔΛΔΙΝΡ1176&ΔΙΝΡ1177. 

Ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε λα παίξλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηηάζζεη ν 

Λνκφο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί θαζψο θαη γηα ηελ πξφζιεςε αηπρεκάησλ ή 

δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα θαη έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη 

πνηληθέο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα είηε απφ 

εξγαδφκελν ζε απηφλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν αζθαιίδεη ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα. 

πνρξενχηαη επίζεο λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο, ηηο πεξί πξνζιήςεσο, εξγαηηθψλ 

αηπρεκάησλ θαη φινπο ελ γέλεη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί ην πξφγξακκα εξγαζίαο κε ηελ ζεηξά εξγαζηψλ φπσο ηνπ 

ππνδεηθλχεη ε ππεξεζία. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί πηζηά ην πξφγξακκα ηηο αλαιπηηθήο επηκέηξεζεο 

ησλ εξγαζηψλ, ην νπνίν θαηαξηίδεηαη απφ ηελ πεξεζία. Δπίζεο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ελεκεξψλνληαο έηζη ηνπ 

δεκφηεο ηηο παξαθείκελεο πεξηνρήο, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα, κε 

έμνδα δηθά ηνπ θαη κε δηθή ηνπ επζχλε. 

 

ΑΟΘΟΝ 7ν : Ξνηληθέο ξήηξεο 

Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε  ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 

απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε 

ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη αλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 

Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 

αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο 

ζπκκφξθσζεο. 

Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε επηβάιιεηαη κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή 

εμεγήζεσλ νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ κπνξεί λα ηνπ 





 

 

επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο: 

Αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε πέξα ησλ ηξηψλ εκεξψλ, επηζθεπήο νπνηαδήπνηε βιάβεο ζην ρψξν ησλ 

παηδηθψλ ραξψλ, απφ ηελ έγγξαθε εληνιή ηεο ππεξεζίαο. 

Ιάζνο ηξφπνο επηζθεπήο νξγάλνπ σο απνηέιεζκα κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ ηνπ επηβιέπνληνο. 

Απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ είηε απέλαληη ζηελ ππεξεζία είηε απέλαληη 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ. 

Απνπζία κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ φπσο θαη ε απνπζία 

πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ πεξί ηελ δηελέξγεηα εξγαζηψλ πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο πξφθιεζεο 

αηπρεκάησλ. Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα αζθαιίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ 

θνξέα. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζεσξείηαη 

παξάβαζε. 

Ζ κε κεηαθνξά πιηθψλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

αλαηηζέκελσλ εξγαζηψλ. Δπίζεο είλαη παξάβαζε ε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη πιηθψλ ζην ρψξν ησλ 

παηδηθψλ ραξψλ ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιέπνληνο. 

Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, 

κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

Α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 

Β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 

εθπξφζεζκα. 

Γ)Αλ ε Δπηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ε/ θαη ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, 

πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη 

αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή/ θαη 

παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. Ρν πνζφ ησλ 

πνηληθψλ ξεηξψλ ζα αθαηξεζεί απφ ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλάδνρν έθπησην. 

 

ΑΟΘΟΝ 8ν: Ππκβαηηθή πξνζεζκία 

Ζ πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ θαζνξίδεηαη ζε 365 εκέξεο κε έλαξμε ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016 θαη  

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

 

ΑΟΘΟΝ 9ν :Ρηκέο πξνζθνξώλ 

 

Νη ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε θαη γηα θαλέλα ιφγν. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε εληάικαηα, ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Ν ηειηθφο ινγαξηαζκφο ζα πιεξσζεί κε έληαικα εθφζνλ ε επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ δελ δηαπηζηψζεη θακία θαθνηερλία σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο εξγαζηψλ. 





 

 

Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή αλ ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 

παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 10ν : Ξαξαιαβή ησλ εξγαζηώλ 

 

Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ κεηά ησλ πιηθψλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα 

θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 219 θαη ζην Λ.4412/2016, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή / θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 

παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο 

παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή / θαη παξαδνηέσλ θαη 

ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ή /θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/ θαη παξαδνηέσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

απφθαζε. 

Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, 

ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ 

απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη κε ηελ πιήξε εγθαηάζηαζή ηνπο θαη ζηα αθξηβή ζεκεία πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ πεξεζία ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο. 

 

ΑΟΘΟΝ 11ν : Ξιεξσκή 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε εληάικαηα, ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη ην ηηκνιφγην κε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα 

ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο, θαζψο θαη ηνλ πίλαθα εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ 

(αλαιπηηθή επηκέηξεζε), ηα θχιια ειέγρνπ ησλ παηδηθψλ ραξψλ αιιά θαη ηα θχιια επηδηνξζψζεσλ. 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο έληερλνπο θαη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

παξερφκελεο εξγαζίαο απφ ηνπο επηβιέπνληεο θαη ηελ αληίζηνηρε Δπηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ εμαηηίαο 

ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα 

απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016, θαζψο θαη 

θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε λα δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 

ΑΟΘΟΝ 12ν : Φόξνη – ηέιε– θξαηήζεηο 

Ν αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπ θφξνπο ηέιε θαη θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο πιεξσκήο ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζην εξγαηνηερληθφ ηνπ 

πξνζσπηθφ φηη νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο κε απνθάζεηο τοσ. 

 





 

 

Αγία Παρασκεσή,   9/10 / 2018. 

 

 

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

Α.Σ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

 

ΠΟΟ

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΓΑΠΑΝ

Η ΑΝΑ 

ΔΙΓΟ 

ΟΜΑΓΑ Α: ΔΡΓΑΙΔ (CPV:50870000-4) 

1 
ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

ΤΣΖΜΑΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΒΛΑΒΩΝΠΑΗΓΗΚΩΝΥΑΡΩΝ 

 

Δργατοώρα 

 

1.500 

 

        40 

 

60.000,00 

ΟΜΑΓΑΒ: ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΔΙΑ, ΝΔΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙΓΑΠΔΓΑ(CPV:37535200-9) 

1 ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΜΠΑΡΑ L=800 ΜΔ ΛΑΠΑΣΔ 

ΤΓΚΡΑΣΖΔΗ 

 

Σεμ. 

  

25,00 

 

2 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑΚΛΗΜΑΚΑ 

(ΜΔΓΑΛΟ) 

 

Σεμ. 

  

80,00 

 

3 
ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑΚΛΗΜΑΚΑ(ΜΗΚΡΟ) Σεμ. 

 
55,00 

 

4 
ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΗΜΑΚΑ+950 Σεμ. 

 
60,00 

 

5 
ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΗΜΑΚΑ+1250 Σεμ. 

 
70,00 

 

6 
ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΗΜΑΚΑ+1550 Σεμ. 

 
80,00 

 

7 
ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΗΜΑΚΑ+1850 Σεμ. 

 
90,00 

 

8 
ΚΑΜΠΤΛΖΡΑΜΠΑ ΑΝΟΓΟΤ+ 1250 ( ΜΑΗΦ N.T) Σεμ. 

 
570,00 

 

9 
ΚΟΤΠΑΣΖΚΑΛΑ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑ) Σεμ. 

 
15,00 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

 

 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ: 

  

 

 

ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ  

& ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ 2018-2019  

 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ 

 

Αρ/Μελέτης: 

  

48 /2018 

Προϋπ.:  124.000,00 € (με  Φ.Π.Α. 24%) 

 

Λ.ΜΕΟΓΕΙΩΝ 415-417 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

ΣΗΛ:  2132004520            ΦΑΞ: 

2132004513  

e-mail: h.frountzos@agiaparaskevi.gr 

  

Xρήση:   2018-2019  

Πηγή:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

CPV:  50870000-4  

37535200-9 

Κ.Α.:  30.626231 

mailto:h.frountzos@agiaparaskevi.gr




 

 

10 
ΟΡΘΟΣΑΣΖ ΚΑΛΑ(+950_+1250_ΡΑΜΠΑ) Σεμ. 

 
15,00 

 

11 
ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΓΟΤ (+600)ΚΟΜΠΛΔ Σεμ. 

 
210,00 

 

12 ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΓΟΤ ΗΗΑ +950 (ΚΟΜΠΛΔ ΜΔ 

ΚΟΤΠΑΣΔ) 

 

Σεμ. 

  

190,00 

 

13 
ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΟ Φ16mm Μέτρα 

 
15,00 

 

14 ΒΑΖΣΖΡΗΞΖ ΠΤΡΓΟΤ (ΠΑΚΣΩΖ)L=400mm, 

L=600mm, L=1000mm 

 

Σεμ. 

  

17,00 

 

15 
ΒΑΖΣΖΡΗΞΖΡΑΜΠΑ ΚΑΜΠΤΛΖ (+1250)  Σεμ. 

 
10,00 

 

 (ΒΗΓΩΜΑ Ή ΠΑΚΣΩΖ)     

16 
ΒΑΖΣΖΡΗΞΖ ΚΑΛΑ (ΒΗΓΩΜΑ Ή ΠΑΚΣΩΖ) Σεμ. 

 
15,00 

 

17 
ΒΑΖΣΤΛΟΤ ΠΤΡΟΒΔΣΖ(ΒΗΓΩΜΑ Ή ΠΑΚΣΩΖ) Σεμ. 

 
13,00 

 

18 
ΣΡΑΝΣΕΑΡΗΣΖ ΒΑΖ ΠΑΚΣΩΖ ( Π.Σ. ) (L=1000mm) Σεμ. 

 
22,00 

 

19 ΚΟΤΠΑΣΔΚΑΜΠΤΛΖ ΖΚΔΚΛΗΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ (HPL)  

Σεμ. 

  

255,00 

 

20 ΚΟΤΠΑΣΔΚΑΜΠΤΛΖ ΖΚΔΚΛΗΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ (PLY)  

Σεμ. 

  

205,00 

 

21 ΟΡΘΟΣΑΣΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝΓΔΦΤΡΩΝ (HPL) 

ΚΟΗΝΑ 

 

Σεμ. 

  

32,00 

 

22 ΟΡΘΟΣΑΣΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝΓΔΦΤΡΩΝ (PLY) 

KOINA 

 

Σεμ. 

  

25,00 

 

23 
ΠΛΑΗΝΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΓΔΦΤΡΑ (PLY) Σεμ. 

 
21,00 

 

24 ΠΑΣΩΜΑ ΓΔΦΤΡΑΚΑΜΠΤΛΖ (ΚΟΜΠΛΔ ΜΔ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΛΔΣΟ) 

 

Σεμ. 

  

255,00 

 

25 ΠΑΣΩΜΑ ΚΔΚΛΗΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ (ΚΟΜΠΛΔ ΜΔ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΛΔΣΟ) 

 

Σεμ. 

  

225,00 

 

26 
ΔΗΟΓΟ ΣΟΤΝΔΛ (HPL) Σεμ. 

 
165,00 

 

27  

ΔΗΟΓΟ ΣΟΤΝΔΛ (ΠΛΑΚΑΕ) 

 

Σεμ. 

  

52,00 

 

28 
ΣΟΤΝΔΛ GFRP (L=1000)Dia 600 (Single Face) Σεμ. 

 
380,00 

 

29 
ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΔΠΔΞΔΡΓ. Μέτρα 

 
30,00 

 

30 
ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mmΔΠΔΞΔΡ. (ΚΟΤΝΗΑ) Σεμ. 

 
60,00 

 

31 
ΜΠΑΛΚΟΝΗ ΠΤΡΓΟΤ ΠΑΣΩΜΑ Σεμ. 

 
25,00 

 

32 
ΜΠΑΛΚΟΝΗ ΠΤΡΓΟΤ ΚΔΛΔΣΟ Σεμ. 

 
100,00 

 

33 
ΞΤΛΗΝΟ ΚΑΓΚΔΛΟ ΠΤΡΓΟΤ (L=1000) Σεμ. 

 
85,00 

 

34 
ΞΤΛΗΝΟ ΚΑΓΚΔΛΟ ΦΑΛΣΟ ΔΞΑΓΩΝΟΤ Σεμ. 

 
105,00 

 

35 ΠΑΠΑ4/ΡΗΥΣΖ ΚΔΠΖ200Υ200 Ζ6/ΡΗΥΣΖ 

ΚΔΠΖΔΞΑΓΩΝΗΚΖΔΞΔΓΡΑ 

 

Σεμ. 

  

25,00 

 

36 
ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΓΟΚΑΡΗ ΔΞΑΓΩΝΗΚΖΔΞΔΓΡΑ Σεμ. 

 
30,00 

 

37 ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΓΟΚΑΡΗ ΣΔΣΡΑΓΩΝΗΚΖΔΞΔΓΡΑ 

(200Υ200) 

 

Σεμ. 

  

25,00 

 

38 
ΚΔΠΖΣΔΣΡΑΡΗΥΣΖ1,20+1,20Μ Σεμ. 

 
410,00 

 

39 
ΣΤΛΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖ (ΗΗΟ) Σεμ. 

 
90,00 

 

40 
ΣΤΛΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖ ΜΔ ΠΑΣΖΜΑΣΑ Σεμ. 

 
125,00 

 

41 
ΣΡΗΓΩΝΟ 4/ΡΗΥΣΖ ΚΔΠΖ 200Υ200 Σεμ. 

 
112,00 

 

42 
ΣΡΗΓΩΝΟ 6/ΡΗΥΣΖ ΚΔΠΖ ΔΞΑΓΩΝΗΚΖΔΞΔΓΡΑ Σεμ. 

 
90,00 

 





 

 

43 
ΣΡΗΓΩΝΟ ΚΔΠΖHPL Σεμ. 

 
80,00 

 

44 
ΣΡΗΓΩΝΟ ΚΔΠΖPLY Σεμ. 

 
60,00 

 

45 
ΦΤΛΛΟ ΚΔΠΖHPL Σεμ. 

 
255,00 

 

46 
ΦΤΛΛΟ ΚΔΠΖPLY Σεμ. 

 
160,00 

 

47 ΚΔΠΖΠΤΡΓΟΤ100Υ100 ΠΑΝΔΛ 2/ΡΗΥΣΖ HPL 

(ΚΟΜΠΛΔ) 

 

Σεμ. 

  

480,00 

 

48 ΚΔΠΖΠΤΡΓΟΤ100Υ100 ΠΑΝΔΛ 2/ΡΗΥΣΖPLY 

ΚΟΜΠΛΔ 

 

Σεμ. 

  

225,00 

 

49 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΣΩΔΩΝHPL Σεμ. 

 
105,00 

 

50 ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΣΩΔΩΝPLY (ΜΔ 

ΚΟΤΠΑΣΖ) 

 

Σεμ. 

  

90,00 

 

51 ΚΟΤΠΑΣΖΦΡΑΓΜΑΣΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΣΩΔΩΝ (PLY) Σεμ.  25,00  

52 
ΠΑΝΔΛ ΦΡΑΓΜΑΣΟΠΡΟΣΑΗΑΠΣΩΔΩΝ(PLY) Σεμ. 

 
80,00 

 

53 
ΒΑΖΣΖΡΗΞΖ ΠΤΡΓΟΤ (ΒΗΓΩΜΑ) L=80mm Σεμ. 

 
20,00 

 

54 
ΠΗΑΣΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (D=200mm) Σεμ. 

 
22,00 

 

55 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ (D=200mm/ H=400mm) Σεμ. 

 
120,00 

 

56 ΣΡΑΝΣΕΑΡΗΣΟ ΣΔΜΑΥΗΟ ΤΝΓΔΖ ΜΟΝΩΝ 

ΔΛΑΣΖΡΗΩΝ 

 

Σεμ. 

  

30,00 

 

57 ΣΡΑΝΣΕΑΡΗΣΟ ΣΔΜΑΥΗΟ ΤΝΓΔΖΓΗΠΛΩΝ 

ΔΛΑΣΖΡΗΩΝ 

 

Σεμ. 

  

25,00 

 

58 
ΠΛΑΚΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (PLY) Σεμ. 

 
40,00 

 

59 
ΠΛΑΚΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (HPL) Σεμ. 

 
70,00 

 

60 
ΚΑΘΗΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (HPL) Σεμ. 

 
25,00 

 

61 
ΚΑΘΗΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (PLY) Σεμ. 

 
15,00 

 

62 
ΜΟΡΦΖΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (HPL) Σεμ. 

 
90,00 

 

63 
ΜΟΡΦΖΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (PLY) Σεμ. 

 
60,00 

 

64 ΑΛΤΗΓΔΚΑΘΗΜΑΣΟ ΝΖΠΗΩΝ/ΠΑΗΓΩΝ (ΔΛΟΣ) 

(ΚΟΜΠΛΔ)(ΣΜΥ-2ΣΜΥ/ΚΑΘΗΜΑ) 

 

Σεμ. 

  

35,00 

 

65 ΣΑΥΤΚΡΗΚΟΑΦΑΛΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΠΑΞΗΜΑΓΗ (Μ6) 

 

Σεμ. 

  

0,60 

 

66 
ΡΟΤΛΔΜΑΝΚΟΤΝΗΑ (17/40_12mm) Σεμ. 

 
2,00 

 

67 
ΚΟΠΗΛΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Σεμ. 

 
0,25 

 

68 ΚΟΤΕΗΝΔΣΟ ΚΟΤΝΗΑ (ΜΔ ΡΟΤΛΔΜΑΝ-ΠΤΡΟ- 

ΚΟΠΗΛΗΑ) 

 

Σεμ. 

  

28,00 

 

69 
ΠΤΡΟ "ΚΑΛΗΜΠΡΔ" Φ17 Σεμ. 

 
2,50 

 

70 ΣΔΦΑΝΗ ΦΩΛΗΑΦ100 (ΚΟΜΠΛΔ ΜΔ ΑΛΤΗΓΔ) 

(ΥΩΡΗ ΚΟΤΕΗΝΔΣΑ) 

 

Σεμ. 

  

885,00 

 

71 
ΚΟΤΕΗΝΔΣΟ ΣΔΦΑΝΗ ΦΩΛΗΑ (360ο) ΗΝΟΥ Σεμ. 

 
130,00 

 

72 
ΒΑΖΣΖΡΗΞΖΚΟΛΩΝΑΚΟΤΝΗΑ (ΒΗΓΩΜΑ) Σεμ. 

 
15,00 

 

73 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΦΟΡΔΑΚΟΤΝΗΑ1/Θ (Φ76) Σεμ. 

 
100,00 

 

74 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΦΟΡΔΑΚΟΤΝΗΑ2/Θ (Φ76) Σεμ. 

 
115,00 

 

75 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΦΟΡΔΑΚΟΤΝΗΑ3/Θ (Φ76) Σεμ. 

 
150,00 

 

76 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΦΟΡΔΑΚΟΤΝΗΑ4/Θ (Φ76) Σεμ. 

 
200,00 

 





 

 

77 ΚΟΤΕΗΝΔΣΟ ΚΟΤΝΗΑ (ΑΤΣΑΚΗΑ-ΡΟΤΛΔΜΑΝ-ΠΤΡΟ- 

ΚΟΠΗΛΗΑ)ΜΔ ντίζα 

 

Σεμ. 

  

20,00 

 

78 
  ΚΑΘΗΜΑ KΟΤΝΗΑ ΠΑΗΓΗΩΝ ΚΔΣΟ Σεμ. 

 
55,00 

 

79 
ΚΑΘΗΜΑ KΟΤΝΗΑ ΝΖΠΗΩΝ ΚΔΣΟ Σεμ. 

 
110,00 

 

80 
ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΜΤΛΩΝ Σεμ. 

 
25,00 

 

81 
ΠΑΣΩΜΑ ΜΤΛΟΤ Φ160 (PLY) Σεμ. 

 
270,00 

 

82 
ΠΑΣΩΜΑ ΜΤΛΟΤ Φ160 (ΑΤΛΑΚΩΣΖΛΑΜΑΡΗΝΑ) Σεμ. 

 
210,00 

 

83 
ΑΞΟΝΑ ΜΤΛΟΤ Σεμ. 

 
100,00 

 

84 
ΒΑΖΜΤΛΟΤ (ΠΑΚΣΩΖ ΖΒΗΓΩΜΑ) Σεμ. 

 
120,00 

 

85 
ΚΑΘΗΜΑ ΜΤΛΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤ HPL (ΜΔΓΑΛΟ) Σεμ. 

 
80,00 

 

86 
ΚΑΘΗΜΑ ΜΤΛΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤ HPL (ΜΗΚΡΟ) Σεμ. 

 
55,00 

 

87 
ΚΑΘΗΜΑ ΜΤΛΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤPLY (ΜΔΓΑΛΟ) Σεμ. 

 
45,00 

 

88 
ΚΑΘΗΜΑ ΜΤΛΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤPLY (ΜΗΚΡΟ) Σεμ. 

 
25,00 

 

89 
ΣΗΜΟΝΗ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤ ΜΤΛΟΤ (PLY) Σεμ. 

 
25,00 

 

90 
ΣΗΜΟΝΗ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤ ΜΤΛΟΤ (HPL) Σεμ. 

 
35,00 

 

91 
ΡΟΕΔΣΑ ΒΑΖΣΗΜΟΝΗΟΤ Σεμ. 

 
27,00 

 

92 
ΤΝΓΔΜΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΓΗΥΣΤ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ Σεμ. 

 
15,00 

 

93 
ΓΩΝΗΑ ΤΝΓΔΖ (Glass Fibre) Σεμ. 

 
2,00 

 

94 
ΠΛΑΣΗΚΟ "STOP"ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ Σεμ. 

 
0,50 

 

95 
ΚΑΠΑΚΗΚΟΛΩΝΑ95Υ95 (ΜΑΤΡΟ) Σεμ. 

 
2,00 

 

96 
ΚΑΠΑΚΗΣΑΠΑΦ8-12 Σεμ. 

 
0,25 

 

97 
ΣΑΠΑ Φ8, Φ10-12 Σεμ. 

 
0,50 

 

98 
ΡΟΓΔΛΑ ΦΡΔΕΑΦ7 Σεμ. 

 
0,10 

 

99 
ΥΟΤΦΣΑ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ (Polyethyle) Σεμ. 

 
3,00 

 

100 
ΥΔΡΟΤΛΗ / ΑΝΑΒΟΛΔΑ(HDPE) (ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ) Σεμ. 

 
2,00 

 

101 
ΒΑΖΣΡΑΜΠΑΛΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ (2/ΘΔΔΩΝ) Σεμ. 

 
80,00 

 

102 
ΚΑΘΗΜΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑ Σεμ. 

 
10,00 

 

103 
ΛΑΣΗΥΟ ΓΗΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑ Σ013 Σεμ. 

 
50,00 

 

104 
ΣΗΜΟΝΗ ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ Σεμ. 

 
50,00 

 

105 
ΜΑΠΑ Μ8, Μ10, Μ012ΑΡΔΝΗΚΖΉΘΖΛΤΚΖ Σεμ. 

 
2,50 

 

106 
ΒΑΖΣΖΡΗΞΖΣΟΤΛΖΘΡΑ (ΒΗΓΩΜΑ Ζ ΠΑΚΣΩΖ) Σεμ. 

 
7,00 

 

107 ΑΤΛΑΚΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1250/450mm)ή 

(+950/570mm)GFRP 

 

Σεμ. 

  

270,00 

 

108 ΑΤΛΑΚΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1250/570mm)ή 

(+1550/450mm) GFRP 

 

Σεμ. 

  

315,00 

 

109 
ΑΤΛΑΚΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1550/570mm)GFRP Σεμ. 

 
360,00 

 

110 
ΑΤΛΑΚΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1850/570mm) INOX 304 Σεμ. 

 
950,00 

 

111 ΑΤΛΑΚΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ(+600/570mm)ή 

(+950/450mm)GFRP 

 

Σεμ. 

  

230,00 

 

112 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+600) HPL Σεμ. 

 
160,00 

 





 

 

113 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+600)PLY Σεμ. 

 
90,00 

 

114 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+950) HPL Σεμ. 

 
200,00 

 

115 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+950)PLY Σεμ. 

 
110,00 

 

116 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1250) HPL Σεμ. 

 
230,00 

 

117 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1250)PLY Σεμ. 

 
130,00 

 

118 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ (+1550)HPL Σεμ. 

 
240,00 

 

119 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1550)PLY Σεμ. 

 
160,00 

 

120 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1850) HPL Σεμ. 

 
260,00 

 

121 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1850)PLY Σεμ. 

 
200,00 

 

122 ΑΠΟΣΑΣΖ ΣΟΤΛΖΘΡΑPLY (570mm)L=65mm (((    

INOX) + ΣΑΠΔ+ ΣΡΗΦΩΝΗΑ 

 

Σεμ. 

  

20,00 

 

123 ΑΠΟΣΑΣΖ ΣΟΤΛΖΘΡΑ HPL (570mm)L=85mm (((    

INOX) + ΣΑΠΔ+ ΣΡΗΦΩΝΗΑ 

 

Σεμ. 

  

17,00 

 

124 ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΣΖΜΑΣΟ ΣΟΤΛΖΘΡΑ Σεμ.  15,00  

125 
ΓΟΚΑΡΗ ΣΖΡΗΞΖΣΟΤΛΖΘΡΑ Σεμ. 

 
20,00 

 

126 
ΔΞΟΓΟ ΣΟΤΛΖΘΡΑHPL Σεμ. 

 
70,00 

 

127 
ΔΞΟΓΟ ΣΟΤΛΖΘΡΑPLY Σεμ. 

 
50,00 

 

128 
ΤΣΖΜΑ ΔΞΟΓΟΤ ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔ HPL (ΔΣ) Σεμ. 

 
180,00 

 

129 
ΤΣΖΜΑ ΔΞΟΓΟΤ ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔ ΠΛΑΚΑΕ (ΔΣ) Σεμ. 

 
100,00 

 

130 ΞΤΛΔΗΑ ΣΤΠΟΤΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΑΕΘΑΛΑΖ 

(ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΠΑΥΟ)ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΖ 

 

M3 

  

4100,00 

 

131 
ΞΤΛΔΗΑ ΣΤΠΟΤΑΝΣΗΟΛΟΘΖΣΗΚΟ ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΑΕ 

ΘΑΛΑΖ (ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔΠΑΥΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΖ) 

 

M3 

  

5180,00 

 

132 ΞΤΛΔΗΑ ΠΔΤΚΖ ΟΤΖΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΖΚΑΗ 

ΒΑΜΜΔΝΖ / m3 

 

M3 

  

1900,00 

 

133 ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 40ΜΜ Μ2 
 45,00  

134     ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ  45ΜΜ 

 

Μ2 
 47,00  

135 ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 50ΜΜ Μ2 
 51,00  

136 
 

ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 60ΜΜ 

 

Μ2 

  

  56,00 

 

137 
 

ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 70Μ 

 

Μ2 

   

  61,00 

 

138 
 

ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 100Μ 

 

Μ2 

  

     80,00 

 

 ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟΟΜΑΓΑ Α 60.000,00 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β 40.000,00 

ΓΔΝΙΚΑΤΝΟΛΑ 100.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 24.000,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ( ΤΛΙΚΑ & ΔΡΓΑΙΑ) 124,000,00 
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ΗΜΕΙΩΗ : Οη παξαπάλσ πνζόηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη βαζίδνληαη ζε κία ελδεηθηηθή 

θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύληαμεο ηεο κειέηεο. Ελδέρεηαη λα 

πξνθύςεη αλάγθε γηα δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ αληαιιαθηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα 

πξνθύςνπλ από ηνπο ζπζηεκαηηθνύο ειέγρνπο πνπ ζα πινπνηεί νη αλάδνρνο. Οη ηπρόλ 

αιιαγέο/αληηπαξαβνιέο πιηθώλ ζα γίλνληαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Υπεξεζία θαη ζην ζύλνιό 

ηνπο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηελ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο. 

 

Αγία Παξαζθεπή  8./ 10 / 2018 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III 

 

ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

 

Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Νλνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Νλνκαζία:                                             ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

- Θσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚΓΖΠ :             6505 

- Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Ξφιε / Ραρ. Θσδηθφο:  

                                                                      ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 415-417, ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ, 15343 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο:                ΡΠΑΚΑΙΗΘΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ 

- Ρειέθσλν:                                              213-2004548 

- Ζι. ηαρπδξνκείν:                                   a.tsamalika@agiaparaskevi.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):        

                                                                     www.agiaparaskevi.gr 

Β:Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Ρίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV ):«Ππληήξεζε νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ κεηά ησλ πιηθώλ», 

CPV:50870000-4 θαη 37535200-9 

- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ:        ΑΓΑΚ: …………………………………………. 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε πεξεζία 

Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή :  32466/2018 

 

 

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 

ΠΚΞΙΖΟΥΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 

mailto:a.tsamalika@agiaparaskevi.gr
mailto:mailto:%20www.agiaparaskevi.gr
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Κέξνο II: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Ξιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 

Ρειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Κόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Κεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Λαη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγνv: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο 

IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 

πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό 

απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

ε) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινποvi; 

[] Λαη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή [   ] 
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ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 
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Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Νλνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Ρειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΝΟΔΥΛvii   

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Λαη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από 

ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο 

εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV 

θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Λαη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

(θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα 

κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Κέξνο III: Ιόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii 

Πην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix· 

2. δσξνδνθίαx,xi· 

3. απάηεxii· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεοxiii· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαοxiv· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

πάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvii 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xix 

Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

[] Λαη [] Όρη  
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λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)xx; 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλxxi: 

[……] 
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Β: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Λαη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii 

ΦΝΟΝΗ 

 

ΔΗΠΦΝΟΔΠ 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] Όρη  

-[] Λαη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] Όρη  

-[] Λαη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 

ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv; 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηοxxvi : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Ξαξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvii  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό 

παξάπησκαxxviii; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

[.......................] 
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Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ 

ύπαξμε ηπρόλ ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
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πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Λαη [] Όρη 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΥ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

Σπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(διαδικησακή διεύθσνζη, αρτή ή θορέας 

έκδοζης, επακριβή ζηοιτεία αναθοράς ηφν 

εγγράθφν): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έτει λάβει ο οικονομικός θορέας 

μέηρα ασηοκάθαρζης;  

[] Ναι [] Ότι 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, περιγράυηε ηα μέηρα 

ποσ λήθθηκαν:  

[……] 
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Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο 

λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Λαη [] Όρη 

 

Α: Θαηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα 

πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο 

κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Σξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο 

ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη 

θαη δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο:  

[ …] [] Λαη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 





 

95 

 

Β: Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ν («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ν κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήο xxxiv: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ν εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ 

θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ 

εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο: 

θαη/ή, 

2β) Ν κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα 

θαη γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ 

απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήοxxxv: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) Πε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

[…................................…] 
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ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεοxxxvi πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvii -θαη 

ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Ρν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη 

λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Κφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Κφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάοxxxix, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxl: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Ξεξηγξα

θή 

πνζά εκεξνκ

ελίεο 

παξαιήπ

ηεο 

    
 

2) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

Πηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη 

ηα αθφινπζα:  

[……] 

4) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

[....……] 
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δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ 

θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 

πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, 

γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ 

ηδηαίηεξν ζθνπό: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλxlii φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Λαη [] Όρη 

6) Νη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ 

δηαηίζεληαη απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Ρν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα 

(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 
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11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ : 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ: 

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο 

ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, 

κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα 

ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 

παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 

ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί 

από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιοριζμός ηοσ αριθμού ηφν πληρούνηφν ηα κριηήρια επιλογής σπουηθίφν 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο μόνον όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ 

πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ 

λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο 

κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο 

κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζον ζσνηρέτει περίπηφζη, πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο οικονομικός θορέας δηλώνει όηι: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πληροί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ 

πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 

Εθόζνλ δεηνύληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα καθένα από ασηά αλ ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνύκελα έγγξαθα: 

Εάν οριζμένα από ηα εν λόγφ πιζηοποιηηικά 

ή λοιπές μορθές αποδεικηικών ζηοιτείφν 

διαηίθενηαι ηλεκηρονικά
xliv

, αναθέρεηε για ηο 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικησακή διεύθσνζη, αρτή ή θορέας 

έκδοζης, επακριβή ζηοιτεία αναθοράς ηφν 

εγγράθφν): [……][……][……]
xlvi
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Κέξνο VI: Ρειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα 

κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαηxlvii, εθηόο εάλ : 

 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlviii. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 

Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη 

ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i

Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζόηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο 

(ελόο) ζα αλαθέξεηαη ην ζύλνιν απηώλ 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

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

ατόμων. 

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

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

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

τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

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

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

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

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

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

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

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 

και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ 

διαφκορά και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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xii

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

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

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε 

αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

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

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

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

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

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ 

που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

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

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

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

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 

των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων 

ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
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xxiv

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

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

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

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

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

xxxiii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 

II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 
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xliii

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 

κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

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

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται 

από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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