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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση : Αχέροντος 29 

Τηλέφωνο : 2684360305 

Φαξ: 2684023460 

Email: program.pargas@gmail.com 

 

 

 
 
 
 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού 
συνθετικού δαπέδου και συνθετικού χλοοτάπητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις εξωτερικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Καναλλακίου συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , βάσει των 
ακόλουθων στοιχείων και όρων: 

 

Διακήρυξη για Σύμβαση  

«Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού συνθετικού δαπέδου 
και συνθετικού χλοοτάπητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις 

εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου 
Καναλλακίου» 

Αριθμ. Διακήρυξης: 4/2019 

Ημερομηνία: 25 Ιουλίου 2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 7174 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αχέροντος 29 

Πόλη Καναλλάκι 

Ταχυδρομικός Κωδικός 48062 

Τηλέφωνο 2684360305, 2684360348 

Φαξ 2684022460, 2684029214 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Program.pargas@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίεςi Μπόχτης Θ. 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimospargas.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΗΜΟΣ), αποτελεί μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Υποτομέα Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α ΄βαθμού). 
   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  η παροχή Γενικών δημόσιων υπηρεσιών 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dimospargas.gr 

▪ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ύστερα 
από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών (ελάχιστη προθεσμία 15 ημέρες από την ημέρα 
δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ) (άρθρο 121 παρ. 1α του Ν.4412/2016). 
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Πάργας (Μέσω επιχορήγησης 
από την Περιφέρεια Ηπείρου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»). Η δαπάνη για την εν  λόγω 
σύμβαση βαρύνει τον (ΚΑ. 30-7312.037) του οικονομικού έτους 2019  με σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος  2019 το ποσό των #100.000,00 €#.  

 (Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης 6789/2019, ΑΔΑ: ΩΦΖ7ΩΞ0-0ΦΚ,  Α/Α 1 στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων) 

mailto:Program.pargas@gmail.com
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού συνθετικού δαπέδου 
και συνθετικού χλοοτάπητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις εξωτερικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Καναλλακίου. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) όπως φαίνονται στον παρακάτω προϋπολογισμό 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α CPV Περιγραφή είδους Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Αξία 

    ΟΜΑΔΑ 1: ΔΑΠΕΔΑ 

1.1 16150000-1 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

συνθετικού ελαστικού 

τάπητα πάχους 6χιλ 

μ² 2.365,20 15,00 € 35.478,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 35.478,00 € 

    Φ.Π.Α. 24%  ΟΜΑΔΑΣ 1 8.514,72 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 43.992,72 € 

  

    ΟΜΑΔΑ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΤΕΝΙΣ 

2.1 37452700-8 

Σετ Ορθοστατών Τέννις 

Αλουμινίου Στρόγγυλος Φ 

120mm 

Τεμ 1,00 800,00 € 800,00 € 

2.2 37452700-8 Δίχτυ τένις Τεμ 3,00 200,00 € 600,00 € 

2.3 37452210-6 

Μπασκέτα δαπέδου, 

κυλιόμενη με ρόδες 

μεταφοράς, ταμπλό 

διαστάσεων περίπου 120x90 

cm με plexiglass περίπου 10 

m.m. πάχους, 

αυξομειούμενου ύψους 

2,60m-3,05m  

Τεμ 1,00 
1.600,00 

€ 
1.600,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 3.000,00 € 

    Φ.Π.Α. 24%  ΟΜΑΔΑΣ 2 720,00 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 3.720,00 € 

  

    ΟΜΑΔΑ 3: ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 

3.1 39293400-6 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

συνθετικού χλοοτάπητα 60 

mm 

μ² 846,08 26,00 € 21.998,08 € 

3.2 37450000-7 
Προμήθεια και τοποθέτηση 

Εστίας Ποδοσφαίρου 5X5 
Τεμ 2,00 500,00 € 1.000,00 € 

3.3 39541200-8 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

Δίχτυ οροφής γηπέδου 5Χ5 

πάχος 2 mm, μάτι 12Χ12 

μ² 962,00 3,00 € 2.886,00 € 
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3.4 39541200-8 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

Δίχτυ εστίας γηπέδου 5Χ5 

πάχος 3,5 mm, μάτι 7Χ7 

Τεμ 2,00 150,00 € 300,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 26.184,08 € 

    Φ.Π.Α. 24%  ΟΜΑΔΑΣ 3 6.284,18 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 32.468,26 € 

  

    ΟΜΑΔΑ 4: ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

4.1 34928510-6 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

χαλύβδινου Ιστού 

Οδοφωτισμού ύψους 6 μ  

Τεμ 6,00 
1.000,00 

€ 
6.000,00 € 

4.2 31518600-6 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

Προβολέα  με φωτεινες πηγες 

τεχνολογίας διόδων 

φωτοεκπομπής LED IP65, 

χρώματος μαύρου μετά 

στηριγμάτων Ισχύος 100 W 

Τεμ 24,00 270,00 € 6.480,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 12.480,00 € 

    Φ.Π.Α. 24%  ΟΜΑΔΑΣ 4 2.995,20 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 15.475,20 € 

  

    ΟΜΑΔΑ 5: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

5.1 37442900-8 

Όργανο πολαπλών θέσεων 

τοποθέτησης βαρών (BODY-

SOLID MULTI PRESS 

RACK) 

Τεμ 1,00 600,00 € 600,00 € 

5.2 37420000-8 
Ολυμπιακή Μπάρα σετ 125 

Kg 
Τεμ 1,00 380,00 € 380,00 € 

5.3 37442900-8 
Βάση επαγγελματική με 

αλτήρες 4 έως 15 Kg 
Τεμ 1,00 412,00 € 412,00 € 

5.4 37420000-8 Μπάρα Άρσης Θανάτου Φ50 Τεμ 1,00 160,00 € 160,00 € 

5.5 37420000-8 Μπάλα ισορροπίας Τεμ 2,00 77,79 € 155,58 € 

5.6 37420000-8 Πάγκος Γυμναστικής Τεμ 1,00 200,00 € 200,00 € 

5.7 37442900-8 

Πάγκος γυμναστικής 

επαγγελματικός 

ρυθμιζόμενος 

Τεμ 1,00 250,00 € 250,00 € 

5.8 37420000-8 

Δάπεδο Προστασίας 

Διαστάσεων 120Χ120Χ12 

εκ. Χρώματος Μαύρο 

Τεμ 30,00 12,00 € 360,00 € 

5.9 37420000-8 
Εμπόδιο εκπαιδευτικό 

διαστάσεων 45Χ45 εκ 
Τεμ 4,00 13,00 € 52,00 € 

5.10 37420000-8 
Εμπόδιο εκπαιδευτικό 

διαστάσεων 30Χ45 εκ 
Τεμ 4,00 10,00 € 40,00 € 

5.11 37420000-8 

Σχοινί Crossfit (Battle Rope) 

Υψηλής Ταχύτητας 12 μ, 

Φ38 χιλ 

Τεμ 1,00 110,00 € 110,00 € 
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5.12 37420000-8 Μπάλα Γυμναστικής 55 εκ Τεμ 1,00 18,50 € 18,50 € 

5.13 37420000-8 Μπάλα Γυμναστικής 65 εκ Τεμ 1,00 21,50 € 21,50 € 

5.14 37420000-8 
Κύλινδρος Ισορροπίας 

διαστάσεων 33Χ14 εκ 
Τεμ 2,00 18,00 € 36,00 € 

5.15 37420000-8 
Set Κινητική Ζώνη (Kinetic 

Bands) 
Τεμ 6,00 45,00 € 270,00 € 

5.16 37420000-8 
Μαλακά Βάρη (Soft 

Weights) 0,5 Kg 
Τεμ 4,00 17,00 € 68,00 € 

5.17 37420000-8 
Μαλακά Βάρη (Soft 

Weights) 1,5 Kg 
Τεμ 4,00 22,00 € 88,00 € 

5.18 37420000-8 
Μαλακά Βάρη (Soft 

Weights) 3 Kg 
Τεμ 4,00 30,00 € 120,00 € 

5.19 37420000-8 

Ιμάντας μυϊκής εκγύμνασης 

TMR TIRANTE 

MUSCULADOR RF 

Τεμ 1,00 90,00 € 90,00 € 

5.20 37420000-8 
Δίσκοι Ολίσθησης Sliding 

Disc Live Up 
Τεμ 2,00 8,00 € 16,00 € 

5.21 37420000-8 

Λάστιχο Γυμναστικής Loop 

Band Sanctband (Μεσαίο / 

Πράσινο) 

Τεμ 3,00 9,00 € 27,00 € 

5.22 37420000-8 

Λάστιχο Γυμναστικής Loop 

Band Sanctband (Σκληρό / 

Μπλε) 

Τεμ 3,00 9,50 € 28,50 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 3.503,08 € 

    Φ.Π.Α. 24%  ΟΜΑΔΑΣ 5 840,74 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 4.343,82 € 

  

Συνολο Ομάδων 1-2-3-4-5 80.645,16 € 

Φ.Π.Α 24% ομάδων 1-2-3-4-5 19.354,84 € 

Γενικό Σύνολο Ομάδων 1-2-3-4-5 100.000,00 € 

 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 80.645,16 € και ΦΠΑ 19.354,84 €). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ. 
αριθμ. 4/2019 Μελέτη του τμήματος Τεχνικών έργων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας διακήρυξης. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της 
προμήθειας. 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

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

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

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

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

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

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

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

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

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

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

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

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

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

• Την με αριθμ. 176/2018 Απόφαση του Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: 69ΘΣΩΞ0-664) με την 
οποία εγκρίθηκε ο ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών/υπηρεσιών. 
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• Τη με αριθμ. 4/2019 Μελέτη για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού συνθετικού 
δαπέδου και συνθετικού χλοοτάπητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις εξωτερικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Καναλλακίου» του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών, 
στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. 

 
• Την με αριθμ ανάληψη της υποχρέωσης της ανωτέρας πίστωσης (6789/2019, ΑΔΑ: 

ΩΦΖ7ΩΞ0-0ΦΚ,  Α/Α 1). 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 16/08/2019 
και ώρα 24:00. 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών) με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 22/08/2019, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 13:00, (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών), εκτός αν λόγω δυσλειτουργιών του συστήματος 
δεν καταστεί αυτό δυνατό. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος με σφραγισμένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά                  
σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών. 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 07/08/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr,  

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

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

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.dimospargas.gr 

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο με την 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/07, η 
οποία προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09, που παρότι έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την 
περ. (35) της παρ.1 του άρθρου 377, παραμένει σε ισχύ με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 
379 του Ν. 4412/2016, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος η 1η Ιανουαρίου 2021. Τα έξοδα της 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν τους 
αναδόχους αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της καταχωρηθείσης εργασίας ανά ομάδα 
κατακύρωσης. (Υπ. Εσωτ. Αποκ. & Ηλεκ. Δίακυβ. Εγκύκλιος 11, ΑΠ/27754/28.06.2010). Επιπλέον έχει 
ισχύ η αριθ. 204/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση του 
άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 αφορά το σύνολο των προβλεπόμενων υποχρεωτικών δημοσιεύσεων 
διαγωνισμών ΟΤΑ Α΄βαθμού και όχι μόνο στις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το Ν. 3548/2007. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• Η παρούσα Διακήρυξη με την Μελέτη που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

• Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

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

• Η με αριθμ. 4/2019 Μελέτη για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού συνθετικού 
δαπέδου και συνθετικού χλοοτάπητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις εξωτερικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Καναλλακίου» του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, Τεχνικές Προδιαγραφές, γενική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) 

• Το σχέδιο της σύμβασης  

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο (10)  ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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

2.1.5  Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσας τα οικεία Υποδείγματα 
Εγγυητικών Επιστολών. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση 
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

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

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για 
ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης 
χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των 1.612,90 € (Χίλια εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα 
λεπτά) στην περίπτωση που κατατεθεί προσφορά για όλες τις ομάδες. Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της 
μελέτης χωρίς ΦΠΑ για κάθε ομάδα είναι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΑΠΕΔΑ      709,56 € 

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΤΕΝΙΣ    60,00 € 

ΟΜΑΔΑ 3: ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5  523,68 € 

ΟΜΑΔΑ 4: ΦΩΤΙΣΜΟΣ  249,60 € 

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ   70,06 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.612,90 € 

 

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

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

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   

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

2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού 

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

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

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

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

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

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

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

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



 14 

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

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

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

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  



 15 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

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

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

 

2.2.4  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

 

 
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

2.2.6  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.   
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2.2.7  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

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

 

Η αναθέτουσα αρχή δημιουργεί το ΤΕΥΔ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη και το αναρτά σε 
επεξεργάσιμη μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του 
διαγωνισμού 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει: 
α) Να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από την πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., να το αποθηκεύσει στον 
υπολογιστή του και να το επεξεργαστεί συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία. 
β) Να υπογράφει ψηφιακά το αρχείο του ΤΕΥΔ αφού το έχει μετατρέψει σε .pdf, και να το ανεβάσει 
μαζί με την προσφορά του στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία του Μέρους ΙΙ, Μέρους ΙΙΙ, Μέρους ΙV και 
Μέρους VI. 
 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

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

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

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

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

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 
αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

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

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

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
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επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 
VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας. 
 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη παρούσα Διακήρυξη και στη 
σχετική μελέτη, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα. 
Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για επιλεγμένες ομάδες. 
 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5.), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 
αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

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

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

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

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

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγησή της. 

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

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 
ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

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

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

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

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
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προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

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

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή εντός της παρούσας, αλλά και στην Τεχνική Μελέτη-Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στην ως άνω Μελέτη Ειδικότερα, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομιστούν 
επί ποινή απαραδέκτου τα αποδεικτικά περί του όρου 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσας, μαζί με το σύνολο 
των εγγράφων, πιστοποιήσεων, μελετών, μετρήσεων, αποδεικτικών και εγγυήσεων που προβλέπονται 
στη Τεχνική Μελέτη - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ειδικότερα απαιτείται να υποβληθούν τα εξής: 

1. Τις οικείες πιστοποιήσεις ή ισοδύναμα έγγραφα που αποδεικνύουν την τήρηση των απαιτήσεων 
όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

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

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 
 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
όπως ορίζεται στην μελέτη: 
 
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 
 
Στο ηλεκτρονικό σύστημα για να μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, συμπληρώνοντας το 
σχετικό έντυπο που υπάρχει στην Μελέτη της παρούσας διακήρυξης σε μορφή pdf. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. 
 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή στις οποίες 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 
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2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (4) 
τεσσάρων μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορώνiii 

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

▪ Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» 4 (τέσσερις) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών Πέμπτη, 22/08/2019 και ώρα 13:00  
 

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

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

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

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

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α 
και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
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προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχήiv απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

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

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής, μία για τα δυο στάδια (α+β) του διαγωνισμού και μία απόφαση για το τρίτο 
στάδιο (γ), οι οποίες κοινοποιούνται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσηςvi - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή.  

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

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία 
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

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

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
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Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
 
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4 της παρούσας, 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

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

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης – παράταση 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 
 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 
 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί με την σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών να παραταθεί και μετά 
την λήξη της με τους ίδιους όρους μέχρι την εξάντληση όλων των ειδών και των ποσοτήτων της 
μελέτης της προμήθειας εάν κριθεί αναγκαίο. 



 26 

 3.4  Προδικαστική Προσφυγή 

Προδικαστική προσφυγή κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 
αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

1.   Σε περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία. 

2. Σε περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως. 

3. Σε περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση 
της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

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

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. 

5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού 0,5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι  
600,00 €. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

6. Προσφυγές που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
 

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

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία 
στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.vii. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, 
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/16:  

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

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

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

5.1.3. Σε περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει πέραν των προθεσμιών που ορίζει η 
υποπαράγραφος Ζ.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν 4152/13, ο Δήμος Πάργας 
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

▪  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
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Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και τοποθετήσει τα υλικά στο αθλητικό κέντρο 
Καναλλακίου εντός της συμβατικής προθεσμίας τριών (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

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

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16x  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Τόπος παράδοσης ορίζεται το Αθλητικό Κέντρο Καναλλακίου του Δήμου  Πάργας. 

 Η τιμή των υλικών θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών, μεταφοράς, τοποπέτησης και 

παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας, δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου υλικού. 

 

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

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

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

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών (το σύνολο της προμήθειας) και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στο συμβατικό χρόνο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 
δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 
και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας1  

 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 

6.6 Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας – Εμπιστευτικά στοιχεία προσφοράς 

Στη διαδικτυακή πύλη του Συστήματος τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 και 13 του 

                                                           

1 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
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Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012  (ΦΕΚ  Β’/1301/12-4-2012)  «Κύρωση  Πλαισίου  
Παροχής  Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει στοιχεία 
και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώσει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 
απορρήτου που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή σε στοιχεία προστατευόμενα από δικαιώματα 
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 
ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει 
ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 
μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της. 

 
Ο Δήμαρχος Πάργας 

 
 
 

Νάστας   Αντώνιος 
                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού 

συνθετικού δαπέδου και συνθετικού 

χλοοτάπητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις 

εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις του 

αθλητικού κέντρου Καναλλακίου 

 

 

 

 

Αριθ. Μελέτης : 4/2019 
 

Ταχ. Δ/νση       : Αχέροντος 29, Καναλλάκι 
Ταχ. Κωδ.         : 48062 
Τηλ                     : 2684360305 
Fax                     : 2684022460 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Η μελέτη αυτή αφορά τα παρακάτω: 

Α/Α Περιγραφή είδους Μονάδα Ποσότητα 

  ΟΜΑΔΑ 1: ΔΑΠΕΔΑ 

1.1 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
συνθετικού ελαστικού τάπητα 
πάχους 6χιλ 

μ² 2.365,20 

  

  ΟΜΑΔΑ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΤΕΝΙΣ 

2.1 
Σετ Ορθοστατών Τέννις Αλουμινίου 
Στρόγγυλος Φ 120mm 

Τεμ 1,00 

2.2 Δίχτυ τένις Τεμ 3,00 

2.3 

Μπασκέτα δαπέδου, κυλιόμενη με 
ρόδες μεταφοράς, ταμπλό 
διαστάσεων περίπου 120x90 cm με 
plexiglass περίπου 10 m.m. 
πάχους, αυξομειούμενου ύψους 
2,60m-3,05m  

Τεμ 1,00 

  

  ΟΜΑΔΑ 3: ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 

3.1 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
συνθετικού χλοοτάπητα 60 mm 

μ² 846,08 

3.2 
Προμήθεια και τοποθέτηση Εστίας 
Ποδοσφαίρου 5X5 

Τεμ 2,00 

3.3 
Προμήθεια και τοποθέτηση Δίχτυ 
οροφής γηπέδου 5Χ5 πάχος 2 mm, 
μάτι 12Χ12 

μ² 962,00 
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3.4 
Προμήθεια και τοποθέτηση Δίχτυ 
εστίας γηπέδου 5Χ5 πάχος 3,5 mm, 
μάτι 7Χ7 

Τεμ 2,00 

  

  ΟΜΑΔΑ 4: ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

4.1 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού 
ύψους 6 μ  

Τεμ 6,00 

4.2 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
Προβολέα  με φωτεινες πηγες 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
LED IP65, χρώματος μαύρου μετά 
στηριγμάτων Ισχύος 100 W 

Τεμ 24,00 

  

  ΟΜΑΔΑ 5: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

5.1 
Όργανο πολαπλών θέσεων 
τοποθέτησης βαρών (BODY-SOLID 
MULTI PRESS RACK) 

Τεμ 1,00 

5.2 Ολυμπιακή Μπάρα σετ 125 Kg Τεμ 1,00 

5.3 
Βάση επαγγελματική με αλτήρες 4 
έως 15 Kg 

Τεμ 1,00 

5.4 Μπάρα Άρσης Θανάτου Φ50 Τεμ 1,00 

5.5 Μπάλα ισορροπίας Τεμ 2,00 

5.6 Πάγκος Γυμναστικής Τεμ 1,00 

5.7 
Πάγκος γυμναστικής 
επαγγελματικός ρυθμιζόμενος 

Τεμ 1,00 

5.8 
Δάπεδο Προστασίας Διαστάσεων 
120Χ120Χ12 εκ. Χρώματος Μαύρο 

Τεμ 30,00 

5.9 
Εμπόδιο εκπαιδευτικό διαστάσεων 
45Χ45 εκ 

Τεμ 4,00 

5.10 
Εμπόδιο εκπαιδευτικό διαστάσεων 
30Χ45 εκ 

Τεμ 4,00 

5.11 
Σχοινί Crossfit (Battle Rope) 
Υψηλής Ταχύτητας 12 μ, Φ38 χιλ 

Τεμ 1,00 

5.12 Μπάλα Γυμναστικής 55 εκ Τεμ 1,00 

5.13 Μπάλα Γυμναστικής 65 εκ Τεμ 1,00 

5.14 
Κύλινδρος Ισορροπίας διαστάσεων 
33Χ14 εκ 

Τεμ 2,00 

5.15 Set Κινητική Ζώνη (Kinetic Bands) Τεμ 6,00 

5.16 Μαλακά Βάρη (Soft Weights) 0,5 Kg Τεμ 4,00 
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5.17 Μαλακά Βάρη (Soft Weights) 1,5 Kg Τεμ 4,00 

5.18 Μαλακά Βάρη (Soft Weights) 3 Kg Τεμ 4,00 

5.19 
Ιμάντας μυϊκής εκγύμνασης TMR 
TIRANTE MUSCULADOR RF 

Τεμ 1,00 

5.20 
Δίσκοι Ολίσθησης Sliding Disc Live 
Up 

Τεμ 2,00 

5.21 
Λάστιχο Γυμναστικής Loop Band 
Sanctband (Μεσαίο / Πράσινο) 

Τεμ 3,00 

5.22 
Λάστιχο Γυμναστικής Loop Band 
Sanctband (Σκληρό / Μπλε) 

Τεμ 3,00 

 

Η ανάγκη προμήθειας και τοποθέτησης των ανωτέρω προϊόντων προέκυψε από το γεγονός ότι οι 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένες από το έτος 2000 με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί 

ζημιά και να απαιτείται νέος εξοπλισμός 

Ομάδα 1: Δάπεδα 

Στα υφιστάμενα δύο γήπεδα μπάσκετ το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από ασφαλτική 

επιφάνεια, η οποία έχει υποστεί καθιζήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών 

των αθλούμενων λόγω της ανωμαλίας του εδάφους αλλά και λόγω της τραχείας επιφάνειας. Στο 

ένα γήπεδο τένις, το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα το οποίο υποστεί καθιζήσεις 

με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών των αθλούμενων λόγω της ανωμαλίας του 

εδάφους αλλά και αδυναμία διεξαγωγής του αθλήματος. 

Επομένως προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής διεξαγωγή των αθλημάτων θα 

πραγματοποιηθεί και στους τρεις αγωνιστικούς χώρους προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 

ελαστικού τάπητα πάχους 6χιλ. 

Ομάδα 2: Εξοπλισμός Μπάσκετ - Τένις 

Προκειμένου να είναι δυνατή η διεξαγωγή του αγωνίσματος στα υφιστάμενα τρία γήπεδα τένις θα 

απαιτηθούν ένα σετ ορθοστατών και τρία δίχτυα τένις (τα δύο θα αντικαταστήσουν τα δύο φθαρμένα). 

Στο Γήπεδο μπάσκετ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από μικρότερης ηλικίας αθλητές σε διάφορα 

τουρνουά, απαιτείται προμήθεια Μπασκέτας δαπέδου, κυλιόμενη με ρόδες μεταφοράς, ταμπλό 

διαστάσεων περίπου 120x90 cm με plexiglass περίπου 10 m.m. πάχους, αυξομειούμενου ύψους 2,60m-

3,05m. Η αποθήκευση της μπασκέτας θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του αθλητικού κέντρου. 

Ομάδα 3: Γήπεδο 5Χ5 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 

Το γήπεδο είναι σήμερα διαστρωμένο με σκυρόδεμα και είναι διαστάσεων 39,21Χ21,79 μέτρα 

(αγωνιστικός χώρος). Γύρω από τον αγωνιστικό χώρο υπάρχει χώρος προβλεπόμενος για κερκίδες ο 
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οποίος είναι κατασκευασμένος από σκυρόδεμα. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει ο συνθετικός 

χλοοτάπητας είναι Ε= 846,08 τ.μ.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Προμήθεια και τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα εμβαδού Ε= 846,08 τ.μ. πάνω στην ήδη 

διαμορφωμένη επιφάνεια από σκυρόδεμα. Γραμμογράφηση του γηπέδου θα γίνει με λωρίδες συνθετικού 

χλοοτάπητα λευκού χρώματος και ιδίων προδιαγραφών με του υπόλοιπου χλοοτάπητα.  

Προμήθεια και  τοποθέτηση δύο νέων εστιών αλουμινίου 5Χ5.  

Προμήθεια και τοποθέτηση Δίχτυ οροφής γηπέδου 5Χ5 πάχος 2 mm, μάτι 12Χ12. 

Προμήθεια και τοποθέτηση Δίχτυ εστίας γηπέδου 5Χ5 πάχος 3,5 mm, μάτι 7Χ7 

Ομάδα 4: Φωτισμός 

Προκειμένου να είναι δυνατή η διεξαγωγή των αθλημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πρέπει να 

γίνει προμήθεια των παρακάτω 

Προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού ύψους 6 μ όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Προμήθεια και τοποθέτηση Προβολέα  με φωτεινες πηγες τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED 

IP65, χρώματος μαύρου μετά στηριγμάτων Ισχύος 100 W όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Ομάδα 4: Εξοπλισμός Γυμναστηρίου 

Προκειμένου να είναι δυνατή η ενδυνάμωση των αθλητών ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί κατά 

τη διάρκεια του αγώνα ή των προπονήσεων, απαιτείται ο εξοπλισμός γυμναστηρίου που αναφέρεται 

παραπάνω. Η τοποθέτηση των παραπάνω οργάνων θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του Αθλητικού 

κέντρου. 

Αναλυτικές προδιαγραφές των επί μέρους υλικών της προμήθειας περιγράφονται στο τεύχος των 

Τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας Μελέτης. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 100.000,00 € με ΦΠΑ (80.645,16 € χωρίς 

ΦΠΑ). Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2019 και στον κωδικό ΚΑ 30-

7332.037 

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Πάργας. 

 

                                                                                         Καναλλάκι 12 Απριλίου 2019 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Μπόχτης Θωμάς 

ΠΕ Μηχανολόγος  Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο προϊστάμενος του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών 

 

 

Κώτσης Μιχαήλ 

ΔΕ Διοικητικού 

 



Α/Α CPV Περιγραφή είδους Μονάδα Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας
Αξία

1.1 16150000-1

Προμήθεια και τοποθέτηση 

συνθετικού ελαστικού τάπητα 

πάχους 6χιλ

μ² 2.365,20 15,00 € 35.478,00 €

35.478,00 €

8.514,72 €

43.992,72 €

2.1 37452700-8
Σετ Ορθοστατών Τέννις Αλουμινίου 

Στρόγγυλος Φ 120mm
Τεμ 1,00 800,00 € 800,00 €

2.2 37452700-8 Δίχτυ τένις Τεμ 3,00 200,00 € 600,00 €

2.3 37452210-6

Μπασκέτα δαπέδου, κυλιόμενη με 

ρόδες μεταφοράς, ταμπλό 

διαστάσεων περίπου 120x90 cm με 

plexiglass περίπου 10 m.m. πάχους, 

αυξομειούμενου ύψους 2,60m-3,05m 

Τεμ 1,00 1.600,00 € 1.600,00 €

3.000,00 €

720,00 €

3.720,00 €

3.1 39293400-6
Προμήθεια και τοποθέτηση 

συνθετικού χλοοτάπητα 60 mm
μ² 846,08 26,00 € 21.998,08 €

3.2 37450000-7
Προμήθεια και τοποθέτηση Εστίας 

Ποδοσφαίρου 5X5
Τεμ 2,00 500,00 € 1.000,00 €

3.3 39541200-8

Προμήθεια και τοποθέτηση Δίχτυ 

οροφής γηπέδου 5Χ5 πάχος 2 mm, 

μάτι 12Χ12

μ² 962,00 3,00 € 2.886,00 €

3.4 39541200-8

Προμήθεια και τοποθέτηση Δίχτυ 

εστίας γηπέδου 5Χ5 πάχος 3,5 mm, 

μάτι 7Χ7

Τεμ 2,00 150,00 € 300,00 €

26.184,08 €

6.284,18 €

ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΑΠΕΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3

Φ.Π.Α. 24%  ΟΜΑΔΑΣ 3

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1

Φ.Π.Α. 24%  ΟΜΑΔΑΣ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2

Φ.Π.Α. 24%  ΟΜΑΔΑΣ 2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΤΕΝΙΣ

ΟΜΑΔΑ 3: ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5

Αριθ. Μελέτης : 4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού συνθετικού 

δαπέδου και συνθετικού χλοοτάπητα εξοπλισμού 

γηπέδου 5Χ5 στις εξωτερικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Καναλλακίου



32.468,26 €

4.1 34928510-6

Προμήθεια και τοποθέτηση 

χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού 

ύψους 6 μ 

Τεμ 6,00 1.000,00 € 6.000,00 €

4.2 31518600-6

Προμήθεια και τοποθέτηση 

Προβολέα  με φωτεινες πηγες 

τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

LED IP65, χρώματος μαύρου μετά 

στηριγμάτων Ισχύος 100 W

Τεμ 24,00 270,00 € 6.480,00 €

12.480,00 €

2.995,20 €

15.475,20 €

5.1 37442900-8

Όργανο πολαπλών θέσεων 

τοποθέτησης βαρών (BODY-SOLID 

MULTI PRESS RACK)

Τεμ 1,00 600,00 € 600,00 €

5.2 37420000-8 Ολυμπιακή Μπάρα σετ 125 Kg Τεμ 1,00 380,00 € 380,00 €

5.3 37442900-8
Βάση επαγγελματική με αλτήρες 4 

έως 15 Kg
Τεμ 1,00 412,00 € 412,00 €

5.4 37420000-8 Μπάρα Άρσης Θανάτου Φ50 Τεμ 1,00 160,00 € 160,00 €

5.5 37420000-8 Μπάλα ισορροπίας Τεμ 2,00 77,79 € 155,58 €

5.6 37420000-8 Πάγκος Γυμναστικής Τεμ 1,00 200,00 € 200,00 €

5.7 37442900-8
Πάγκος γυμναστικής επαγγελματικός 

ρυθμιζόμενος
Τεμ 1,00 250,00 € 250,00 €

5.8 37420000-8
Δάπεδο Προστασίας Διαστάσεων 

120Χ120Χ12 εκ. Χρώματος Μαύρο
Τεμ 30,00 12,00 € 360,00 €

5.9 37420000-8
Εμπόδιο εκπαιδευτικό διαστάσεων 

45Χ45 εκ
Τεμ 4,00 13,00 € 52,00 €

5.10 37420000-8
Εμπόδιο εκπαιδευτικό διαστάσεων 

30Χ45 εκ
Τεμ 4,00 10,00 € 40,00 €

5.11 37420000-8
Σχοινί Crossfit (Battle Rope) Υψηλής 

Ταχύτητας 12 μ, Φ38 χιλ
Τεμ 1,00 110,00 € 110,00 €

5.12 37420000-8 Μπάλα Γυμναστικής 55 εκ Τεμ 1,00 18,50 € 18,50 €

5.13 37420000-8 Μπάλα Γυμναστικής 65 εκ Τεμ 1,00 21,50 € 21,50 €

5.14 37420000-8
Κύλινδρος Ισορροπίας διαστάσεων 

33Χ14 εκ
Τεμ 2,00 18,00 € 36,00 €

5.15 37420000-8 Set Κινητική Ζώνη (Kinetic Bands) Τεμ 6,00 45,00 € 270,00 €

5.16 37420000-8 Μαλακά Βάρη (Soft Weights) 0,5 Kg Τεμ 4,00 17,00 € 68,00 €

5.17 37420000-8 Μαλακά Βάρη (Soft Weights) 1,5 Kg Τεμ 4,00 22,00 € 88,00 €

5.18 37420000-8 Μαλακά Βάρη (Soft Weights) 3 Kg Τεμ 4,00 30,00 € 120,00 €

5.19 37420000-8
Ιμάντας μυϊκής εκγύμνασης TMR 

TIRANTE MUSCULADOR RF
Τεμ 1,00 90,00 € 90,00 €

5.20 37420000-8
Δίσκοι Ολίσθησης Sliding Disc Live 

Up
Τεμ 2,00 8,00 € 16,00 €

5.21 37420000-8
Λάστιχο Γυμναστικής Loop Band 

Sanctband (Μεσαίο / Πράσινο)
Τεμ 3,00 9,00 € 27,00 €

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4

Φ.Π.Α. 24%  ΟΜΑΔΑΣ 4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4

ΟΜΑΔΑ 4: ΦΩΤΙΣΜΟΣ



5.22 37420000-8
Λάστιχο Γυμναστικής Loop Band 

Sanctband (Σκληρό / Μπλε)
Τεμ 3,00 9,50 € 28,50 €

3.503,08 €

840,74 €

4.343,82 €

80.645,16 €

19.354,84 €

100.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5

Φ.Π.Α. 24%  ΟΜΑΔΑΣ 5

Συνολο Ομάδων 1-2-3-4-5

Φ.Π.Α 24% ομάδων 1-2-3-4-5

Γενικό Σύνολο Ομάδων 1-2-3-4-5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού 

συνθετικού δαπέδου και συνθετικού 

χλοοτάπητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις 

εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις του 

αθλητικού κέντρου Καναλλακίου 

 

 

 

 

Αριθ. Μελέτης : 4/2019 
 

Ταχ. Δ/νση       : Αχέροντος 29, Καναλλάκι 
Ταχ. Κωδ.         : 48062 
Τηλ                     : 2684360305 
Fax                     : 2684022460 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Ομάδα 1: Δάπεδα 

1.1 Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού ελαστικού τάπητα πάχους 6χιλ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη προμήθεια και διάστρωση υπαρχόντων δαπέδων από 

γαρμπιλομωσαικό ή βιομηχανικό σκυρόδεμα ή ασφαλτοτάπητα, με έναν χυτό συνθετικό τάπητα, 

συνολικού πάχους 6 χιλιοστών. 

Η διάστρωση γίνεται αφού προετοιμαστεί κατάλληλα η επιφάνεια της υπόβασης ώστε να 

απομακρυνθούν ακαθαρσίες και σκόνη. Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί με τον συνθετικό τάπητα 

πρέπει να είναι απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν τη πρόσφυση του 

συνθετικού υλικού. Πριν την εφαρμογή του τάπητα συνιστάται να γίνεται εφαρμογή μίας στρώσης 

εποξειδικού ή πολυουρεθανικού ασταριού. 

Η κατασκευή του συνθετικού τάπητα γίνεται σε τρείς στρώσεις. 

-Την βασική 

-Την ενδιάμεση  

-Την επιφανειακή. 

Η βασική στρώση του συνθετικού δαπέδου έχει πάχος 4χιλ. Η στρώση αυτή μπορεί να γίνει χυτή 

επιτόπου με μείγμα κόκκων καουτσούκ και κόλλας πολυουρεθάνης. Η ανάμειξη των υλικών γίνεται με 

ειδικό μηχάνημα (μαλακτήρας)  και η διάστρωση γίνεται χειρωνακτικά με τη βοήθεια οδηγών. Το 

φινίρισμα της επιφάνειας γίνεται με κύλινδρο. 

Η ενδιάμεση στρώση είναι ένα «στοκάρισμα» με ειδικό ακρυλικό χρώμα και σκοπό έχει να κλείσει 

τους πόρους της επιφάνειας που θα προκύψουν από τη διάστρωση του καουτσούκ. 

Η επιφανειακή στρώση γίνεται χυτή με την εφαρμογή 2 στρώσεων ακρυλικού υλικού. 

Η απόχρωση της τελικής επίστρωσης θα γίνει με υπόδειξη της Υπηρεσίας. 



Τέλος ακολουθεί η γραμμογράφηση του γηπέδου σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με 

ειδικό ακρυλικό χρώμα πάχους 50 mm. 

Μαζί με την τεχνική προσφορά θα υποβληθεί βεβαίωση από την Υπηρεσία, επί ποινή 

αποκλεισμού, ότι ο διαγωνιζόμενος επισκέφθηκε τα υπό διάστρωση δύο (2) γήπεδα μπάσκετ 

και το ένα (1) γήπεδο τένις του αθλητικού κέντρου Καναλλακίου και έλαβε γνώση των τοπικών 

συνθηκών για την εκτέλεση της προμήθειας. 

Ομάδα 2: Εξοπλισμός Μπάσκετ – Τένις 

2.1 Σετ Ορθοστατών Τένις Αλουμινίου Στρόγγυλος Φ 120mm 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη προμήθεια και τοποθέτηση ειδικά ενισχυμένου προφίλ αλουμινίου 

με εγκοπή για τη στερέωση της ράβδου συγκράτησης. Περιλαμβάνει 

Εσωτερικό μηχανισμό τάνυσης με ένα κλειδί από αλουμίνιο για εύκολο τέντωμα. 

Clip-on καπάκι από χυτό αλουμίνιο μαζί με την αλυσίδα ασφαλείας.  

Συνολικό μήκος των ορθοστατών: 142 cm περίπου. 

Πλήρης με κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο. 

Να πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας DIN EN 1510. 

 

2.2 Σετ Ορθοστατών Τένις Αλουμινίου Στρόγγυλος Φ 120mm 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη προμήθεια και τοποθέτηση Δίχτυ τένις πάχους περίπου 3 mm με 

διπλή πλέξη και συρματόσχοινο. Θα περιλαμβάνει 

Διαστάσεις : 12,80 Χ 1,07 μ. 

Μπορντούρα: λευκό διαστάσεων περίπου 6,35x0,8 mm επάνω, μαύρο διαστάσεων περιπου 

6,35x0,6 mm με βέργα ξύλινη πλάγια, μαύρο διαστάσεων περίπου 3,80x0,4 mm κάτω. 

Συρματόσχοινο διαστάσεων περίπου: 1433x5,5 mm με επικάλυψη PVC. 

Ιμάντας φιλέ για προσαρμογή ύψους, που θα τοποθετηθεί στο κέντρο του φιλέ διαστάσεων 

περίπου 2,00 Χ 0,05 m. 

2.3 Μπασκέτα δαπέδου, κυλιόμενη με ρόδες μεταφοράς, ταμπλό διαστάσεων περίπου 120x90 cm 

με plexiglass περίπου 10 m.m. πάχους, αυξομειούμενου ύψους 2,60m-3,05m. 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη προμήθεια και τοποθέτηση Μπασκέτας δαπέδου, κυλιόμενη με 

ρόδες μεταφοράς, ταμπλό διαστάσεων περίπου 120x90 cm με plexiglass περίπου 10 m.m. πάχους, 

αυξομειούμενου ύψους 2,60m-3,05m, με στεφάνι διαμέτρου 45 εκ. για #7 πρότυπο μπάλας μπάσκετ, 

μηχανικής κίνησης με ατέρμονα κοχλία, αντίβαρο 60kg, αποκλειστικής προπονητικής χρήσης, με 

προστατευτικό ύψους 2m. 

 

Ομάδα 3: Γήπεδο 5Χ5 



3.1 Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 60 mm 

Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. 

Για την κατασκευή του συνθετικού χλοοτάπητα θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες: 

1. Προσκόμιση και τοποθέτηση του αντικραδασμικού υποστρώματος σε όλη την επιφάνεια που 

θα τοποθετηθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας. 

2. Προσκόμιση και τοποθέτηση εγκάρσια του διαμήκους άξονα του γηπέδου του συνθετικού 

χλοοτάπητα. Ο χλοοτάπητας θα απλωθεί και τεντωθεί με ειδικά εργαλεία ώστε να μην 

υπάρχουν ανωμαλίες ή «σκαλοπάτια» στον αγωνιστικό χώρο. Συγκόλληση των τμημάτων 

του χλοοτάπητα με ταινία συγκόλλησης και χρήση ειδικής πολυουρεθανικής κόλλας δύο 

συστατικών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η μακρόχρονη συνοχή των ενώσεων. 

3. Γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου με λωρίδες συνθετικού 

χλοοτάπητα λευκού, ίδιων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά με εκείνες του υπόλοιπου 

χλοοτάπητα. Η γραμμογράφηση θα γίνει με υπόδειξη της υπηρεσίας. 

4. Πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα διαδοχικά με στρώσεις πυριτικής άμμου κατάλληλης 

διαβάθμισης και στρώσεων ειδικά διαβαθμισμένων ελαστικών μικροσφαιριδίων υψηλής 

καθαρότητας (αποκλεισμένων κάθε είδους προσμίξεων). Για την επίτευξη της ισοκατανομής 

είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης τύπου S.M.G. ή 

ισοδύναμου, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα 

δίνοντας του την τελική του μορφή.  

5. Χτένισμα των ινών του συνθετικού χλοοτάπητα. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Απαιτήσεις συστήματος χλοοτάπητα 

Το προϊόν θα είναι εγνωσμένης αξίας και ποιότητας παραγωγής, ασφαλές για όλους τους χρήστες 

και το περιβάλλον, τα ύδατα και τα υπόγεια ύδατα, μεγάλης αντοχής στην χρήση, αποδεδειγμένης 

ικανότητας επαναφοράς σε παραλαβή στατικής φόρτιση. Η όλη κατασκευή του συνθετικού 

χλοοτάπητα (αντικραδασμικό υπόστρωμα, συνθετικός χλοοτάπητας, χαλαζιακή άμμος και ελαστικά 

μικροσφαιρίδια) οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σχεδίου ποιότητας της FIFA εκδόσεων 

Οκτωβρίου 2015 για τις κατηγορίες κατάταξης τόσο Quality, όσο και Quality Pro. Θα οφείλει να 

ικανοποιήσει αποδεδειγμένα τις απαιτήσεις των ορίων εργαστηριακών δοκιμασιών πεδίου του 

προγράμματος ποιότητας της FIFA εκδόσεως Οκτωβρίου 2015 για την κατάταξη στην κατηγορία FIFA 

Quality Pro. Ειδικά όσον αφορά την αντοχή στην προσομοιωμένη χρήση συμφώνως της 

μεθοδολογίας ελέγχου του προτύπου ΕΝ 15306:2007, θα πρέπει αποδεδειγμένα μέχρι τουλάχιστον 

6.020 κύκλους φθοράς (Lisport XL (FIFA test method 15), Η συμπεριφορά δε του συστήματος στην 

δοκιμασία θερμότητας θα πρέπει να παραμένει κατά τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμασιών 

ελέγχου εντός της κατηγορίας 2 είτε 2-3 κατά την κλίμακα κατάταξης συμφώνως της μεθοδολογίας 

ελέγχου FIFA test method 14, η συμπεριφορά τόσο στην φωτιά όσο και στην έκλυση καπνού θα είναι 

σύμφωνη με τις απαιτήσεις κατάταξης στην κατηγορία Ef1 και s2 συμφώνως του πρότυπου EN 

13501-1(2007+A1:2009) όσον αφορά την τοξικότητα, οικολογική συμβατότητα και τα 

μεταναστευόμενα βαρέα μέταλλα του συνθετικού χλοοτάπητα θα αποδεικνύεται η καταλληλότητά του 

με εκθέσεις αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμασιών ελέγχου αναγνωρισμένων ανεξάρτητων 

διεθνών  εργαστηρίων συμφώνως εν ισχύ Ευρωπαϊκών Προτύπων είτε ισοδυνάμων τους. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά συμφώνως των τοπικών συνθηκών για την υγεία 

την ασφάλεια των αθλουμένων, την διασφάλιση της αειφορίας αλλά και για τον χρόνο ζωής του 

συστήματος. 

Προδιαγραφές υλικών 

Το αντικραδασμικό υπόστρωμα θα είναι προκατασκευασμένο και θα είναι υδατοπερατό.  

 Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα τοποθετηθεί επί του αντικραδασμικού υποστρώματος και θα είναι 

τελευταίας γενιάς. Οι ίνες του θα είναι απόχρωσης του πράσινου και κατασκευασμένος από 

μονόκλωνων  ίσων ινών πολυαιθυλενίου (100%). Το ύψος του πέλους (ίνας) άνωθεν της βάσης 



πλέξης, θα είναι 60 mm. Οι ίνες, θα αγκυρούνται εντός της πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής 

βάσης από πολλαπλή διαστρωμάτωση υφασμένου ή μη υφασμένου πολυπροπυλενίου ή latex.   

Η πυριτική άμμος σε ποσότητα 20 έως 22 kg/m2. Η τοποθέτηση θα γίνει σε στρώσεις 

ομοιόμορφης κατανομής σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου. 

Τα ελαστικά μικροσφαιρίδια σε ποσότητα 8 έως 10 kg/m2, θα είναι υψηλής καθαρότητας 

(αποκλεισμένων κάθε είδους προσμίξεων) 

 

 
Η κατασκευή, (επιµέρους συνθετικά, εργασία και ποιότητα παραγωγής)  θα  πρέπει  να 

συμφωνεί επί απορρίψεως µε τα κάτωθι ελάχιστα ποιοτικά  προαπαιτούµενα χαρακτηριστικά 

των πινάκων  1-3 : 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

 
 

Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραµµή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό  µέσο 

1  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

2 1.  Ασφάλεια 

3 1.1.  Ασφάλεια - Ποδοσφαιρικός τάπητας - 

4 1.1.1. Συμπεριφορά στην 

καύση και στην παραγωγή 

καπνού  κατά  την καύση. 

Πιστοποιητικό ασφαλούς 

συμπεριφοράς στην καύση 

συµφώνως EN 13501- 

1(2007+A1:2009): 

 

Κατηγορίας:  Εfl,s2. 

Πιστοποιητικό 

αποτελεσμάτων 

δοκιμασιών εργαστηριακού 

ελέγχου από πιστοποιημένο 

κατά  ISO/ΙEC17025, 

εξειδικευµένο  εργαστήριο 

5 1.1.2. Συµπεριφορά στην 

θερµότητα 

Κατάταξη  στην  κατηγορία 

έως   2-3(FIFA  Test  Method 14) 

Ως άνωθεν και εγκεκριµένο 

από  την FIFA 

6 1.2.  Ασφάλεια – Συνθετικός τάπητας - 

7 1.2.1.Έλεγχος τοξικότητας και 

οικολογικής   συµβατότητας 

Πιστοποιητικό συµµόρφωσης 

συµφώνως του προτύπου ESSM 

105d (1997) 

Ως  άνωθεν (γραµµή 4) 

8 1.2.2.Μεταταναστευόµενα 

βαρέα  µέταλλα 

Πιστοποιητικό συµµόρφωσης 

συµφώνως του προτύπου EN 

71-3 (2013) 

Ως άνωθεν και εγκεκριμένο 

από  την FIFA 

9 2.  Αντοχή στη χρήση   

10 2.1.Αντοχή -Ποδοσφαιρικός τάπητας- 



Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραµµή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό  µέσο 

(1)  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

11 2.1.1. Απορρόφηση 

κραδασµών 

Απορρόφηση κραδασµών 

πάνω  από 62%  µετά από 

6.020  κύκλους 

προσοµοιωµένης φθοράς 

Lisport XL. (FIFA Τest 

method15) 

Ως άνωθεν 

12 2.2.Αντοχή –Συνθετικός τάπητας- 

13 2.2.1. Κατάταξη της ίνας στην 

κλίµακα  του γκρι 

Κατάταξη στην κατηγορία 5 ή 

4-5 µετά από δοκιµή 

επιταχυνόµενης   γήρανσης 

5.000 ωρών.( FIFA Test 

method  10). 

Ως άνωθεν 

14 2.2.2.Αντοχή σε στατική 

φόρτιση 

Ελάχιστη επαναφορά στο 99% 

της  αρχικής  κατάστασης 

εντός 24ωρών. (Standard 

ERCAT) 

Ως άνωθεν 

15 2.2.3.Διαστασιακή 

σταθερότητα 

Πιστοποιητικό εργαστηριακού 

ελέγχου  συµφώνως του 

προτύπου ΕΝ 

13746  (2004) 

Ως άνωθεν 

16 3.  Συµµόρφωση µεπρότυπα. 

17 3.1.  FIFA  Quality FIFA  lab  Test Συµµόρφωση. Ως άνωθεν 

18 3.2.  FIFA  Quality Pro FIFA  lab  Test Συµµόρφωση. Ως άνωθεν 

19  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ -  ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

20 1.Συνθετικός χλοοτάπητας. 

21 1.1.Τύπος Τελευταίας  γενιάς 

 
Συνθετικός χλοοτάπητας  

µονόκλωνων νηµάτων και 

ένα  τουλάχιστον 

RAL του 

πράσινου DSC ISO 11357-3 

(1999) 

Ως άνωθεν 

22 1.2.Αξία  νήµατος 

 
Βάρος  (γρ.  /10.000 µ.µ.) 

13.500  Dtex  -10%+∞  FIFA id 

test. 

Ως άνωθεν 



Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραµµή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό  µέσο 

(19)  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ -  ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

23 1.3.Πάχος ίνας. 300  µm -10%+∞ Ως άνωθεν 

24 1.4.Βάρος  πέλους. 2.000,00  γρ./Μ²  -10%+∞ 
 

FIFA  id test. 

Ως άνωθεν 

25 2.Αντικραδασµικό  υπόστρωµα (Προκατασκευασµένο). 

26 2.1. Τύπος Προκατασκευασµένο σε 

εργοστάσιο αφρώδες 

διασταυροπολυµερές 

πολυαιθυλένιο (crosslinked 

polyethylene) 

Ως άνωθεν 

27 2.2. Πάχος ≥10 χλστ.  -10%+∞  EN 1969 Ως άνωθεν 

28 2.3.  Απορρόφηση   κραδασµών ≥40%   -10%+∞  FIFA 4a Ως άνωθεν 

29 2.4.  Παραµόρφωση ≤7 +10%-∞ FIFA 5a Ως άνωθεν 

30 3.Υλικό Επίδοσης. 

31 3.  Α.1. Είδος Ανακυκλωµένο SBR (lab 
id) 

Ως άνωθεν 

32 3.  Α.2. Κοκκοµετρία 0,5-2  χλστ.  περίπου 

(lab  id)  EN 933- Μέρος 

1 

Ως άνωθεν 

33 3. Α.3. Περιεκτικότητα σε 

ανόργανα 

 
<35%.±10%(θερµοβαρυµετρι 

κή  ανάλυση) TGA 

Ως άνωθεν 

34 2.2.5.Τοξικολογική ανάλυση 

EOX,  COD,  Βαρέα 

µέταλλα. 

Συµµόρφωση µε όρια κατά 

NF P90-112 και DIN SPEC 

18035–7 

Ως άνωθεν 

35 4.Υλικό σταθεροποίησης 

36 4.1.Τύπος Πυριτική  Άµµος Ως άνωθεν 

37 4.2. Σχήµα >80%  στρογγυλεµένη  EN 

14955 

Ως άνωθεν 

38 4.3.Κοκκοµετρία 0,4-0,8     ΕΝ 933 Μέρος 1 Ως άνωθεν 

39 4.4.Θρυπτικότητα ≤20% P 18-576 Ως άνωθεν 

40 2.3.5.Περιεκτικότητα σε 

CaCO3 

≤ 2%  Συµφώνως DIN 

SPEC  18035  –  7 2011-10 

Πίνακας 15 

Πιστοποιητικό αποτελεσµάτων 
δοκιµασιών εργαστηριακού 
ελέγχου 
IEC17025,εξειδικευµένο 
εργαστήριο 



(19)  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ -  ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Στήλη (α) (β) (γ) 

γραµµή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό  µέσο 

41 Περιεκτικότητα  σε SiO2 ≥ 98% Συµφώνως DIN 

SPEC  18035  –  7 2011-10 
Πίνακας 15 

  Ως άνωθεν 

42 5.  Κόλλα– Ταινίασυγκόλλησης 

 
Η Πολυουρεθανική  κόλλα  είναι  θα είναι  δύο  συστατικών  και σε συνδυασµό  µε την  ταινία συγκόλλησης 
θα πρέπει µετά από εργαστηριακό έλεγχο  της αντοχής  της συγκόλλησης  του αρµού των  ρολών  του 
συνθετικού  τάπητα  να συµφωνεί  µε τις   ελάχιστες  απαιτήσεις συµφώνως της µεθοδολογίας  ελέγχου  του  
πίνακα  που  ακολουθεί  και  να µην παρουσιάζει απόκλιση  µεταξύ των µετρήσεων πέραν  του 2-3% 

43 5.1.  Αντοχή  ενώσεων:  Συγκολληµένες  ραφές 

44 5.1.1. Αντοχή ενώσεων – 

άνευ  γηράνσεως 

EN  12228  Method 2 

 

170  N/100  χλστ.  -10%+∞ 

Ως άνωθεν 

45 5.1.2. Αντοχή ενώσεων µετά 

εµβυθίσεως   σε  θερµό ύδωρ 

EN  13744  & EN  12228 Method 

2 

 

170  N/100  χλστ.  -10%+∞ 

Ως άνωθεν 

* Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους από το Εθνικό Σύστηµα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.)  ή από  φορέα  διαπίστευσης  µέλος  της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για τη  Διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation – EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.)  αυτής. 

 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΣΗΜΑΤΟΣ  και τεχνικής  επάρκειας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  & ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ) 

 

 
Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραµµή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό  µέσο 

46  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΟΣ και τεχνικής επάρκειας   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ & 

 ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ) 

47 1.Συµµόρφωση µε πρότυπα.   

48 1.1.     ΕΝ 9001:2008. Συµµόρφωση. Ως άνωθεν 

49 1.2.   ΕΝ 14001:2004. Συµµόρφωση. Ως άνωθεν 

50 2.Διαπίστευση  τεχνικής επάρκειας εγκατάστασης εξοπλισµού. 
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Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραµµή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό  µέσο 

(46)  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΟΣ και τεχνικής επάρκειας   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ & 

 ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ) 

51 2.1 Εµπειρία παρόµοιων 

προµηθειών 

Βεβαιωµένες περαιώσεις 

καλώς 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 

τριών  κατ΄  ελάχιστον ενός 

(1)  γηπέδου   ποδοσφαίρου 

5Χ5 ή  ενός (1) γηπέδου   

ποδοσφαίρου μεγαλύτερων 

διαστάσεων. 

* Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους από το Εθνικό Σύστηµα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από  φορέα  διαπίστευσης  µέλος  της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για τη  Διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation – EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.)  αυτής. 

 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 

 

 
Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραµµή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό  µέσο 

52  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 

53 1.Συµµόρφωση µεπρότυπα. 

54 1.1.  ΕΝ 9001:2008. Συμμόρφωση. Αρμοδίως διαπιστευμένοι 

φορείς  πιστοποίησης  * 

55 1.2.  ΕΝ 14001:2004. Συμμόρφωση. Ως άνωθεν 

56 1.3. FIFA PREFERRED 

PRODUCER 

Συμμόρφωση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται 

από την FIFA και βρίσκεται 

αναρτηµένο στον ιστότοπό 

της στην διεύθυνση: 

http://quality.fifa.com/en/F 

ootball-Turf/-Football-Turf- 

Licensees/#/index 

* Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους από το Εθνικό Σύστηµα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation – EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. 

 
3.2 Προμήθεια και τοποθέτηση Εστίας Ποδοσφαίρου 5X5 

Προμήθεια & τοποθέτηση εστίας γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 πλήρες, έτοιμη για χρήση, διαστάσεων 

μήκος x ύψος 3,00μ x 2,00μ τοποθετημένη στην αντίστοιχη βάση της, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (Ι.Η.Α.). 

 

http://quality.fifa.com/en/F
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3.3 Προμήθεια και τοποθέτηση Δίχτυ οροφής γηπέδου 5Χ5 πάχος 2 mm, μάτι 12Χ12 

Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού διχτυού οροφής γηπέδου 5x5 πάχους 2 mm, μάτι 

12Χ12 επί υπάρχοντος σκελετού περιμετρικής περίφραξης του γηπέδου. Περιλαμβάνονται η πλήρης 

στερέωση και τάνυση του διχτυού, όλα τα μηχανήματα, γερανός, υλικά και μικροϋλικά που τυχόν 

απαιτηθούν. 

 

3.4 Προμήθεια και τοποθέτηση Δίχτυ εστίας γηπέδου 5Χ5 πάχος 3,5 mm, μάτι 7Χ7 

Προμήθεια και τοποθέτηση διχτυού εστίας  5x5 πάχους 3,5 mm, μάτι 7Χ7 επί εστίας. 

Περιλαμβάνονται η πλήρης στερέωση. Οι διαστάσεις του διχτυού θα είναι περίπου 3Χ2Χ1m. 

 

Μαζί με την τεχνική προσφορά για την ομάδα 3, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβληθεί 
βεβαίωση από την Υπηρεσία, ότι ο διαγωνιζόμενος επισκέφθηκε τα υπό κατασκευή γήπεδο 
5Χ5 του αθλητικού κέντρου Καναλλακίου και έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών για την 
εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Ομάδα 4: Φωτισμός 

4.1 Προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού ύψους 6 μ 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, 

κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 

ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 

"Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα" 

Στο ανωτέρω περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 

61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά 

ΕΛΟΤ EN 10255). 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 

βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 

πλήρως τοποθετημένα. 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• Όλα τα απαιτούμενα καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

• H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης 

βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν 

θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 

διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  



10 

 

• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και 

κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα 

άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 

το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

4.2 Προμήθεια και τοποθέτηση Προβολέα  με φωτεινες πηγες τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

LED IP65, χρώματος μαύρου μετά στηριγμάτων Ισχύος 100 W. 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση προβολέα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED) και στηρίγματός του επί του ιστού. 

Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού στηρίγματος (αναλογία ανά φωτιστικό), μήκους 

προβολής και κλίσεως ανάλογα με τους προβλεπόμενους προβολείς, καθώς και των εξαρτημάτων 

στερέωσής του στη στέψη ιστού 

• η προμήθεια του προβολέα (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη μελέτη 

• η συναρμολόγηση του προβολέα και του στηρίγματος στην κορυφή του ιστού. 

 

Ομάδα 5: Εξοπλισμός Γυμναστηρίου 

5.1 Όργανο πολαπλών θέσεων τοποθέτησης βαρών (BODY-SOLID MULTI PRESS RACK) 

Το Όργανο πολαπλών θέσεων τοποθέτησης βαρών είναι ένα βασικό κομμάτι του εξοπλισμού για 

μια ασφαλή και αποτελεσματική εκπαίδευση, θα μπορούν να εκτελούνται ασκήσεις με μπάρα, όπως 

άρσεις θανάτου, ασκήσεις squat και πολλά άλλα. Το Όργανο πολαπλών θέσεων τοποθέτησης βαρών 

θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από στιβαρούς χαλύβδινους σωλήνες που συγκολλούνται από 

όλες τις πλευρές και είναι συνεπώς να είναι σε θέση να αντέξουν μέχρι 450 κιλά. 

Το κύριο πλαίσιο έχει κλίση προς τα πίσω σε 7 ° για να εξασφαλίσει φυσική στάση κατά την 

Άσκηση Μπορείτε να μετακινήσετε τη μπάρα πάνω ή κάτω, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε τις 

πλάκες βάρους Μέγιστο φορτίο: 450 kg 

Περιλαμβάνει τέσσερις θέσεις αποθήκευσης για πλάκες ολυμπιακών βαρών Απόσταση μεταξύ 

ορθοστατών περίπου : εσωτερική 112 cm, εξωτερική 123 cm Διαστάσεις περίπου : 188 x 114 x 163 cm 

 

5.2 Ολυμπιακή Μπάρα σετ 125 Kg 

Η ολυμπιακή μπάρα περιλαμβάνει: 

1 μπάρα ολυμπιακή περίπου  2,20m -500lb 
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2 σφιγκτήρες πεταλούδα 

2 δίσκους ολυμπιακούς μαντέμι 1,25kg 

2 δίσκους ολυμπιακούς μαντέμι 2,50kg 

2 δίσκους ολυμπιακούς μαντέμι 5,00kg 

2 δίσκους ολυμπιακούς μαντέμι 10,00kg 

2 δίσκους ολυμπιακούς μαντέμι 15,00kg 

2 δίσκους ολυμπιακούς μαντέμι 20,00kg 

 

5.3 Βάση επαγγελματική με αλτήρες 4 έως 15 Kg 

Η Βάση περιλαμβάνει: 

1 βάση αλτήρων οποιουδήποτε χρώματος 

12 αλτήρες 111kg εξάγωνους επαγγελματικούς 

Βάρος : 4-6-8-10-12,5-15 (ζεύγος) 

 

5.4 Μπάρα Άρσης Θανάτου Φ50 

Περιλαμβάνει 2 κολάρα μανταλάκι Φ50 

Mήκος 1,40cm 

Λαβή διαμέτρου Φ25 

Βάρος 25kg 

 

5.5 Μπάλα ισορροπίας 

Χαρακτηριστικά: 

Υψηλή ανθεκτικότητα Αντιολισθητική βάση για προπόνηση σχεδόν σε κάθε χώρο Η ειδικά 

σχεδιασμένη επιφάνεια προσφέρει ποικιλία επιφανειών για ασκήσεις ισορροπίας. 

 

5.6 Πάγκος Γυμναστικής 

Το πολυόργανο γυμναστικής θα επιτρέπει την εκγύμναση κάθε μεγάλης μυικής ομάδα του σώματος 

στο μισό χρόνο από ότι με την κυκλική προπόνηση ή με την προπόνηση με βάρη. 

Χαρακτηριστικά: 

Πάγκος γυμναστικής επικλινής. 

Δυνατότητα πλήθους ασκήσεων. 
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Διαστάσεις περίπου: 225 Χ 83 Χ 117cm. 

 

5.7 Πάγκος γυμναστικής επαγγελματικός ρυθμιζόμενος 

Πάγκος γυμναστικής επαγγελματικός ρυθμιζόμενος μέγιστου φορτίου 275kg, ρυθμιζόμενη πλάτη σε 

7 θέσεις και ρυθμιζόμενο κάθισμα σε 3 θέσεις 

Χαρακτηριστικά: 

Στιβαρή κατασκευή από ατσάλι ανώτερης ποιότητας  

Μαξιλάρια πάχους τουλάχιστον 7 εκατοστών και ανθεκτική ταπετσαρία 

Ρυθμιζόμενη πλάτη σε 7 θέσεις 

Ρυθμιζόμενο κάθισμα σε 3 θέσεις 

Μέγιστο φορτίο: 275 κιλά 

Διαστάσεις (Συναρμολογημένο) τουλάχιστον: 160 (Μ) x 68 (Π) x 50 (Υ) εκατοστά 

 

5.8 Δάπεδο Προστασίας Διαστάσεων 120Χ120Χ12 εκ. Χρώματος Μαύρο 

Το δάπεδο Προστασίας θα είναι διαστάσεων τουλάχιστον 120Χ120Χ12 εκ. Χρώματος Μαύρο τύπου 

παζλ και να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσής τους. 

 

5.9 Εμπόδιο εκπαιδευτικό διαστάσεων 45Χ45 εκ 

Χαρακτηριστικά: 

Να είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη της εκρηκτικής δύναμης και της αντοχής 

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους 

Διαστάσεις : πλάτος 45 x ύψος 45 cm 

Υλικό: πλαστικό 

Διάμετρος ράβδου: 2 cm 

 

5.10 Εμπόδιο εκπαιδευτικό διαστάσεων 30Χ45 εκ 

Χαρακτηριστικά: 

Να είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη της εκρηκτικής δύναμης και της αντοχής 

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους 

Διαστάσεις : πλάτος 45 x ύψος 30 cm 

Υλικό: πλαστικό 
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Διάμετρος ράβδου: 2 cm 

 

5.11 Σχοινί Crossfit (Battle Rope) Υψηλής Ταχύτητας 12 μ, Φ38 χιλ 

Το σχοινί Crossfit Battle Rope θα είναι μήκους τουλάχιστον 12 μέτρων διαμέτρου τουλάχιστον Φ38 

χιλ. υψηλής ταχύτητας, θα είναι κατασκευασμένο από μαλακό πολυεστερικό υλικό με εσωτερικό 

πυρήνα για πιο ομαλή κίνηση και πιο αποτελεσματική χρήση. Να είναι ελαφρύ και ιδανικό για υψηλής 

ταχύτητας ασκήσεις. Θα διαθέτει πρόσθετο προστατευτικό πλαστικό κολάρο στις άκρες ώστε να δίνει 

μία σταθερή λαβή χωρίς τραυματισμούς στις παλάμες. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους. 

 

5.12 Μπάλα Γυμναστικής 55 εκ 

Η μπάλα θα έχει διάμετρο τουλάχιστον 55 εκατοστά και θα είναι αντοχής με βάρος χρήστη 

τουλάχιστον 500 κιλά. 

 

5.13 Μπάλα Γυμναστικής 65 εκ 

Η μπάλα θα έχει διάμετρο τουλάχιστον 65 εκατοστά και θα είναι αντοχής σε βάρος χρήστη 

τουλάχιστον 500 κιλά. 

 

5.14 Κύλινδρος Ισορροπίας διαστάσεων 33Χ14 εκ 

Η μπάλα θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 33Χ14 εκατοστά και θα είναι αντοχής σε βάρος χρήστη 

τουλάχιστον 120 κιλά. 

 

5.15 Set Κινητική Ζώνη (Kinetic Bands) 

Το βάρος του χρήστη πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από 50 κιλά θα περιλαμβάνει 

μια σειρά από πράσινες λωρίδες (που χρησιμοποιείται για πλήρες εύρος κίνησης) και μια σειρά από 

κόκκινες ζώνες (που χρησιμοποιείται για ελαφρύ τέντωμα). Κάθε σύνολο των ζωνών αντίστασης 

περιέχει μια μεγάλη ταινία (που τοποθετείται μπροστά) και μία μικρή λωρίδα (τοποθετείται στο πίσω 

μέρος).  

 

5.16 Μαλακά Βάρη (Soft Weights) 0,5 Kg 

Πρόκειται για ισοτονικό βάρος σε σχήμα μπάλας βάρους 0,5 Kg. Το υλικό της μπάλας θα είναι 

πλαστικό.  

 

5.17 Μαλακά Βάρη (Soft Weights) 1,5 Kg 
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Πρόκειται για ισοτονικό βάρος σε σχήμα μπάλας βάρους 1,5 Kg. Το υλικό της μπάλας θα είναι 

πλαστικό.  

 

5.18 Μαλακά Βάρη (Soft Weights) 3 Kg 

Πρόκειται για ισοτονικό βάρος σε σχήμα μπάλας βάρους 3 Kg. Το υλικό της μπάλας θα είναι 

πλαστικό.  

 

5.19 Ιμάντας μυϊκής εκγύμνασης TMR TIRANTE MUSCULADOR RF 

Σκοπός της προμήθειας αυτής είναι η εξάσκηση σε όλο το μυϊκό σύστημα που βρίσκεται σε δράσης 

χωρίς την επιβάρυνση της σπονδυλικής στήλης.  

 

5.20 Δίσκοι Ολίσθησης Sliding Disc Live Up 

Οι Δίσκοι Ολίσθησης θα είναι κατάλληλοι για την κίνηση του σώματος, την ισορροπία και θα 

αποτελούν μεγάλη βοήθεια για ασκήσεις χορού, yoga και aerobic. Θα μπορούν να μεταφέρονται 

οπουδήποτε και να χρησιμοποιούνται σε κάθε επιφάνεια! Η απαλή πλευρά είναι ιδανική για χαλί, ενώ η 

σκληρή είναι κατάλληλη για σκληρές επιφάνειες και ξύλο. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Διάμετρος δίσκου τουλάχιστον: 17,5 εκατοστά 

Τεμάχια συσκευασίας: 2 (ζεύγος)  

 

5.21 Λάστιχο Γυμναστικής Loop Band Sanctband (Μεσαίο / Πράσινο) 

Πρόκειται για ένα μίνι λάστιχο μεσαίας φόρτισης μήκους τουλάχιστον 33cm και πλάτους 

τουλάχιστον 5cm , να είναι ανθεκτικό, να προσφέρει τη δυνατότητα πολλών ασκήσεων για άμεση 

ενεργοποίηση, τόνωση των μυών, χωρίς να επιβαρύνονται οι αρθρώσεις. 
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5.22 Λάστιχο Γυμναστικής Loop Band Sanctband (Σκληρό / Μπλε) 

Πρόκειται για ένα μίνι λάστιχο σκληρής φόρτισης μήκους τουλάχιστον 33cm και πλάτους 

τουλάχιστον 5cm , να είναι ανθεκτικό, να προσφέρει τη δυνατότητα πολλών ασκήσεων για άμεση 

ενεργοποίηση, τόνωση των μυών, χωρίς να επιβαρύνονται οι αρθρώσεις. 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

Μπόχτης Θωμάς 

ΠΕ Μηχανολόγος  Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο πρ/νος του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Κώτσης Μιχαήλ 

ΔΕ Διοικητικού 

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού 

συνθετικού δαπέδου και συνθετικού 

χλοοτάπητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 

στις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις 

του αθλητικού κέντρου Καναλλακίου 

 
  
   
 
Αριθ. Μελέτης : 4/2019 

Ταχ. Δ/νση       : Αχέροντος 29, Καναλλάκι 
Ταχ. Κωδ.         : 48062 
Τηλ                     : 2684360305 
Fax                     : 2684022460 

                                       
  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΆΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η 
προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού συνθετικού δαπέδου και συνθετικού χλοοτάπητα 
εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου 
Καναλλακίου. 
 

ΆΡΘΡΟ 20 

Αντικείμενο της Προμήθειας 
Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού συνθετικού δαπέδου και συνθετικού χλοοτάπητα 
εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις του αθλητικού 
κέντρου Καναλλακίου» 
 

ΆΡΘΡΟ 30 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και 
η εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
τους τα παρακάτω: 

• Το συμφωνητικό 

• Η παρούσα διακήρυξη 

• Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

• Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας 

• Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές - Μελέτη 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Η Τεχνική Περιγραφή, που συνέταξε ο Ανάδοχος με βάση τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και την Μελέτη της προμήθειας. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 40 

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας 
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με   Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 
 Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική Εθνική 
και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 
 

ΆΡΘΡΟ 50 



 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 5% της 
συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24% για κάθε ομάδα, δίνεται δε με 
εγγυητική επιστολή.   
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

  
ΆΡΘΡΟ 60 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες 
Ο Μέγιστος χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Δήμου ορίζεται σε 
τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

 
ΆΡΘΡΟ 70 

Έκπτωση του Αναδόχου 
Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης ή ο Ανάδοχος 
δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της Υπηρεσίας 
θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 
ΆΡΘΡΟ 80 

Πλημμελής κατασκευή 
Εάν τα υπό προμήθεια υλικά δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016  
 

ΆΡΘΡΟ 90 

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 
 

ΆΡΘΡΟ 100 

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής με 
την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). 

 
 

ΆΡΘΡΟ 110 
Οριστική Παραλαβή 

Η Παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.2 της 
διακήρυξης   
 

ΆΡΘΡΟ 120 
Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της οριστικής παραλαβής αυτού, 
καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) έτη. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 130 

Συντήρηση 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει ο προμηθευτής να καταθέτει εγχειρίδιο με τον τρόπο 
συντήρησης του συνθετικού ελαστικού τάπητα και του συνθετικού χλοοτάπητα.  

ΆΡΘΡΟ 150 
Παράδοση 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει παραδοθούν και να τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις 
του Αθλητικού Κέντρου Καναλλακίου του Δήμου Πάργας.  
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