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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 
 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 998762513 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΘΜΑΧΟΥ ΡΑΥΛΟΥ ΡΤΩΧΟΥ 

Ρόλθ ΜΕΣΣΘΝΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 24200 

Χϊρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Τθλζφωνα  2722360138, 2722360152, 2722360100 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο   messini@messini.gr 

Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ  ΛΩΑΝΝΘΣ ΚΑΤΣΟΣ, ΜΑΛΑ ΚΥΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 

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

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Μεςςινθσ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (ΟΤΑ). 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω 
τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ και τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου 
https://www.messini.gr  

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) 
του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ)  Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

δ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται θλεκτρονικά μζςω ΕΣΘΔΘΣ ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ.  

 
1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ 

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

1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

3
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που 

διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016 
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ4 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Εςωτερικϊν. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. 64/7135.0002 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικ. ζτουσ 2022 του Διμου 
Μεςςινθσ. Σχετικι θ αρικ. 229/22-02-2022 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικμ. Ενάρικμ. 
Ζργου ΣΑ 2018ΣΕ15510059). Θ ςφμβαςθ αφορά ςτθν πράξθ: ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ 
ΡΟΣΒΑΣΛΜΩΝ ΚΑΛΑΣΣΛΩΝ ΡΟΟΛΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΑΛΛΩΝ ΜΡΟΥΚΑΣ, ΑΝΑΛΘΨΘΣ, ΡΕΤΑΛΛΔΛΟΥ ΚΑΛ ΑΓΛΟΥ ΑΝΔΕΑ 
θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» 
(ΕΡΑΝΕΚ) 2014-2020 με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 5979/1942/A3/28.09.2018 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ  ΕΡΑΝΕΚ και ζχει λάβει κωδικό MIS (ΟΡΣ): 5021579 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 
(ΕΤΡΑ)) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ανκρϊπων με κινθτικά προβλιματα ι με 
περιοριςμζνθ κινθτικότθτα (θλικιωμζνοι, εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ κλπ) ςτισ παραλίεσ του Διμου Μεςςινθσ. 

Ρροβλζπεται θ δθμιουργία κατάλλθλων ελαφρϊν, μθ μόνιμων υποδομϊν ςτον ευρφτερο χϊρο των παραλιϊν 
κολφμβθςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ, όπωσ: 

Α) 1. μθ μόνιμθσ, ςυναρμολογοφμενθσ, βοθκθτικισ διάταξθσ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςτθ κάλαςςα, με 
ενςωματωμζνο φωτοςυναγερμό και πακζτο τθλεμετρίασ, που κα εγκακίςταται εντόσ τθσ κερινισ περιόδου και κα 
απεγκακίςταται με το πζρασ αυτισ 

2. Λουτιρασ (ντουη) για ΑΜΕΑ 

Β) λυόμενοι, ξφλινοι διάδρομοι παραλίασ κατάλλθλοι για πρόςβαςθ ΑμεΑ. Οι διάδρομοι κα πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοι από εμποτιςμζνθ ξυλεία και από ανοξείδωτα υλικά κατάλλθλα για χριςθ ςε καλάςςιο 
περιβάλλον. Επειδι ο διάδρομοσ αυτόσ κα χρθςιμοποιείται και από τουσ υπόλοιπουσ λουόμενουσ είναι απαραίτθτο 
να είναι διαβατόσ με γυμνά πόδια, 

Γ) μθ μόνιμα, λυόμενα, ξφλινα αποδυτιρια προδιαγραφϊν ΑΜΕΑ  

Δ) μθ μόνιμα, λυόμενα W.C. προδιαγραφϊν ΑΜΕΑ (χθμικζσ τουαλζτεσ με επαρκι ποςότθτα κατάλλθλου χθμικοφ 
υγροφ διάλυςθσ λυμάτων και ςφςτθμα απόςμθςθσ) 

Ε) ξφλινεσ ομπρζλεσ με καλαμωτι για ΑΜΕΑ διαμζτρου 2,20 μζτρων 

ΣΤ) ξφλινεσ καταςκευζσ (πζργκολεσ) με ξφλινο πάτωμα επιφάνειασ 6,00 μ2 και 

Η) πινακίδεσ ςιμανςθσ (πλθροφοριακζσ). 

Οι παρεμβάςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτισ παρακάτω παραλίεσ του Διμου Μεςςινθσ: 

 Ραραλία Μποφκασ

 Ραραλία Ανάλθψθσ  

 Ραραλία Ρεταλιδίου

4. Ραραλία Αγίου Ανδρζα 
 

4
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η του άρκρου 53 του 

ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 
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Ο προμθκευόμενοσ εξοπλιςμόσ ςτο ςφνολό του κα πρζπει να φζρει τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά αςφαλοφσ 
λειτουργίασ και ςυμβατότθτασ με τα όρια αςφαλείασ, που επιβάλλονται από οδθγίεσ, κανονιςμοφσ και το εκνικό 
πλαίςιο. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε επτά (7) τμιματα – ομάδεσ : Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Η, ςφμφωνα με τον  παρακάτω  
πίνακα     ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπ ‘ αρικ. 1195-1/2018 επικαιροποιθμζνθσ μελζτθσ του Διμου Μεςςινθσ: 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι όλα τα τμιματα του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπ ‘ αρικ. 
1195-1/2018 επικαιροποιθμζνθσ μελζτθσ του Διμου Μεςςινθσ. 
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΘΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε επτά (7). 
Ζτςι, κα προκφψουν από ζνασ ζωσ επτά ανάδοχοι 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  Κ.Κ ΞΝΠΝΡΖΡΑ  ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ      ΓΑΞΑΛΖ  

 

 
 

Α.  1. Κε κφληκε, ζπλαξκνινγνχκελε, 

βνεζεηηθή δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε 
πξφζβαζε ΑΚΔΑ ζηε ζάιαζζα, κε 

ελζσκαησκέλν θσηνζπλαγεξκφ θαη 
παθέην ηειεκεηξίαο 

2. Ινπηήξαο (ληνπδ) γηα ΑΚΔΑ 

 

Ρεκ. 

 

Ρεκ. 

 

4,00 

 

4,00 

 

29.650,00 

 

450,00 

 

118600,00 
 
 

1.800,00 

 

Β.  1. Ιπφκελνη, μχιηλνη δηάδξνκνη 
παξαιίαο θαηάιιεινη γηα πξφζβαζε 

ΑΚΔΑ, απνηεινχκελνη απφ αξζξσηά 
ηκήκαηα 

Κ.Κ. 399,72 
65,00 

 
25.981,80 

 

Γ.  1. Κε κφληκν, ιπφκελν, μχιηλν 

απνδπηήξην πξνδηαγξαθψλ γηα ΑΚΔΑ 
Ρεκ. 4,00 

3500,00 

 

14.000,00 

 

Γ.  1. Κε κφληκν, ιπφκελν W.C. 
πξνδηαγξαθψλ ΑΚΔΑ 

Ρεκ. 4,00 
3500,00 

 

14.000,00 

 

Δ.  1. Μχιηλε νκπξέια κε θαιακσηή 
δηακέηξνπ 2,20 κέηξσλ 

Ρεκ. 20,00 
350,00 

 

7.000,00 

 

ΠΡ.  1. Μχιηλε θαηαζθεπή (πεξγθνια) κε 

μχιηλν πάησκα επηθάλεηαο 6,00 κ2 
Ρεκ. 17,00 

1.085,00 

 

18.445,00 

 

Ε.  1. Δπηγξαθέο ζήκαλζεο 

(πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο) κε ζηχιν 

ζηήξημεο γηα ηελ θαηάδεημε ησλ ζέζεσλ 
βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκψλ εμππεξέηεζεο ΑΚΔΑ ζηελ 
αθηή (πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηδαπέδηα 

ζήκαλζε πάξθηλγθ) 

Απνθ. 4,00 
1.100,00 

 

4.400,00 

 

ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 204.226,80 

ΦΞΑ 13%  

(κφλν γηα ηε κε κφληκε, ζπλαξκνινγνχκελε, βνεζεηηθή δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε 
ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα, κε ελζσκαηεκέλν θσηνζπλαγεξκφ θαη παθέην ηειεκεηξίαο θαζψο γηα ην 

ινπηήξα (ληνπδ) γηα ΑΚΔΑ) (ΝΚΑΓΑ Α) 

15.652,00 
 

ΦΞΑ 24% 20.118,43 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 239.997,23 
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 204.226,80 ευρϊ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
(εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: 239.997,23 ευρϊ). 

 

Στισ ανωτζρω τιμζσ ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια, θ φορτοεκφόρτωςθ, θ μεταφορά, θ παράδοςθ και θ 
τοποκζτθςθ τουσ ςτισ τζςςερισ (4) παραλίεσ που αναφζρονται ςτθν 1195-1/2018 (ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΜΕΝΘ) μελζτθ. 
(Πςον αφορά ςτθ διάταξθ αυτόνομθσ πρόςβαςθσ ΑΜΕΑ ςτθ κάλαςςα ςυμπεριλαμβάνεται και θ εκπαίδευςθ 
προςωπικοφ του Διμου για τθ ςυναρμολόγθςθ, ςυντιρθςθ και απεγκατάςταςθ.) 

Θ χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται ςε: Εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι 
του ςυμφωνθτικοφ με τον ανάδοχο. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τιμισ ανά 
τμιμα - ομάδα προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρικ. 1195-1/2018 επικαιροποιθμζνθσ μελζτθσ του Διμου Μεςςινθσ. 

 

1.4 Θεζκηθό Πιαίζην 

 

Η ανάθεζη και εκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ διέπονηαι από ηην κείμενη νομοθεζία και ηιρ καη΄ εξοςζιοδόηηζη 

αςηήρ εκδοθείζερ κανονιζηικέρ ππάξειρ, όπωρ ιζσύοςν και ιδίωρ: 

 

- Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα 
Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

- Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και ειδικότερα τθσ παρ 
9εδ.β του άρκρου 209, 

- Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (φΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

- Το Ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37, 

- Το Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό 
πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ 
για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337, 
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- Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», 

- Το άρκρο 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, 

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

- Το Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µμεταςχθματιςμοί και εναρμόνιςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ 
τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν 
ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

- Τισ διατάξεισ του Βιβλίου IV ( άρκρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διζπουν τισ διαφορζσ που αναφφονται από 
πράξεισ θ παραλιψεισ ,οι οποίεσ εκδίδονται θ ςυντελοφνται μετά τθν 26/6/2017 κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 
39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)», 

- Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

- Τθν  υπ' αρικμ. 76928/09.07.2021 Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – Επικράτειασ με κζμα: 
“φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)” (Β’ 3075)  

- Τθν με αρ. 64233/08-06-2021 (ΦΕΚ 2455/09-06-2021, τ. Βϋ) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)». 

- Τθν αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων 
Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- Τθν αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων». 

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ» (ΑΔΑ: 
ΨΤΟ46ΜΤΛ-Χ92). 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 85 επ. 

- Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 
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- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 
για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για 
τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» 

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ», 

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», 

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

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των 
άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα», 

- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

- τθν υπ’ αρικ. 1195-1/2018 επικαιροποιθμζνθ μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μεςςινθσ, 

- Τθν με ΑΡ 5979/1942/Α3/28.09.2018 (ΑΔΑ: ΩΜΛΔ465ΧΛ8-75Χ) Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ « Δθμιουργία 
Ολοκλθρωμζνων Τουριςτικϊν Ρροςβάςιμων Καλάςςιων Ρροοριςμϊν, των παραλιϊν Μποφκασ, Ανάλθψθσ, 
Ρεταλιδίου και Αγίου Ανδρζα» με Κωδικό ΟΡΣ 5021579 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα 
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- Τθν υπ’ αρικ. 368/2018 Απόφαςθ Δθμοτκοφ Συμβουλίου Διμου Μεςςινθσ με κζμα: «Αποδοχι 
χρθματοδότθςθσ τθσ Ειδικισ Γραμματζα Διαχείριςθσ Τομεακϊν ΕΡ ΕΤΡΑ και ΤΣ φψουσ 239.999,52€.» (ΑΔΑ: 
72Τ0ΩΚ4-Ψ7Λ). 

- Τθν με ΑΡ 5733/Β3/26.10.2020 (ΑΔΑ: 6Ε4Υ46ΜΤΛ-Φ0Ω) Απόφαςθ Τροποποίθςθσ εβδομιντα δφο (72) 
Ενταγμζνων Ρράξεων ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ 075 με τίτλο «Δθμιουργία Ολοκλθρωμζνων Τουριςτικϊν 
Ρροςβάςιμων Καλάςςιων Ρροοριςμϊν» ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα 
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- Τθν υπ’αρικμ. ΕΥΔ ΕΡΑΝΕΚ 6883/29.12.2021 (ΑΔΑ: 9Ω7Ξ46ΜΤΛ-Ψ1Β) Απόφαςθ Τροποποίθςθσ εξιντα ζξι (66) 
Ενταγμζνων Ρράξεων ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ 075 με τίτλο «Δθμιουργία Ολοκλθρωμζνων Τουριςτικϊν 
Ρροςβάςιμων Καλάςςιων Ρροοριςμϊν» ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα 
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Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- Τθν υπ’ αρικ. 12/2022 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν τροποποίθςθ του Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ με 
κωδ. ΟΡΣ 5021579 

- Τθν υπ’ αρικμ. ΕΥΔ ΕΡΑΝΕΚ 759/14.02.2022 Απόφαςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. 
«Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία» με τθν οποία εγκρίνεται θ τροποποίθςθ τθσ πράξθσ με 
κωδ. ΟΡΣ 5021579. 

- Τθν υπ’ αρικμ. ΕΥΔ ΕΡΑΝΕΚ 1029/24.02.2022  Απόφαςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. 
«Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία» με τθν οποία διατυπϊνεται θ Κετικι τθσ Γνϊμθ για το 
υποβλθκζν από τον Διμο Μεςςινθσ ςχζδιο του τεφχουσ δθμοπράτθςθσ τθσ πράξθσ με κωδ. ΟΡΣ 5021579 

- Το πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ: 22REQ010091942) 

- Τθν αρικ. 229/22-02-2022 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ αναρτθμζνθ ωσ εγκεκριμζνο αίτθμα με ΑΔΑΜ:  
22REQ010096462 , 

- Τθν με αρικ. 57/2022 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: “Ζγκριςθ διενζργειασ προμικειασ: 
«ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΡΟΣΒΑΣΛΜΩΝ ΚΑΛΑΣΣΛΩΝ ΡΟΟΛΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΑΛΛΩΝ 
ΜΡΟΥΚΑΣ, ΑΝΑΛΘΨΘΣ, ΡΕΤΑΛΛΔΛΟΥ ΚΑΛ ΑΓΛΟΥ ΑΝΔΕΑ», με διαγωνιςμό με ανοικτι διαδικαςία μζςω ΕΣΘΔΘΣ - 
κατάρτιςθ όρων και ςφνταξθ διακιρυξθσ – οριςμόσ μελϊν επιτροπισ διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν 
– οριςμόσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προμικειασ”, θ οποία αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο 
(Διαφγεια), με ΑΔΑ: 97ΕΣΩΚ4-Χ9Ο . 

-  Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου 
των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει 
τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

 

 
1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr) 

 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 154618 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
28-3-2022 εκέξα Γεπηέξα 
θαη ώξα 15:00 κ.κ. 

 
 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 6 
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Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). Επίςθσ αναρτάται μαηί με το, ςε επεξεργάςιμθ μορφι, ΕΕΕΣ, ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.messini.gr και ςτθν διαδρομι: 
ΑΧΛΚΘ/ΕΝΘΜΕΩΣΘ/ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΑΧΘ/ΡΟΚΘΥΞΕΛΣ/ΕΓΑ-ΡΟΜΘΚΕΛΕΣ-ΕΓΑΣΛΕΣ. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου ο διαγωνιςμόσ ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 154618, μαηί με τθν περίλθψθ 
διακιρυξθσ, και το, ςε επεξεργάςιμθ μορφι, ΕΕΕΣ. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Ρεριφερειακό Τοπικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 76 
του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ). 

 
 

6
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό  
επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ 
γνωςτοποίθςθσ. 

7
       Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του ν.4782/2021, 

παρ. 1 περ.4) 
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Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
Θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (θ οποία είναι τθσ τάξεωσ των 910 €) βαρφνει 

 τον ανάδοχο προμθκευτι (άρκρο 4, παρ. 3 του Ν. 3548/07), ςφμφωνα με το ποςοςτό του προχπολογιςμοφ μελζτθσ, 

 που αντιςτοιχεί  ςτα τμιματα – ομάδεσ, που κα κατακυρωκοφν ςε αυτόν.   

 
 

 
1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,8 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 
 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

  Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

 Θ Ρερίλθψθ Διακιρυξθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

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

 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

 Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 

προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 Το ςχζδιο τθσ Σφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ 
 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 
 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ 
οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 
 
Γενικζσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ: Δθμάρχου Ρ. Ρτωχοφ & Μεταμ. Σωτιροσ, 24 200  Μεςςινθ 
(αρμόδιοι κ. Κάτςοσ Λωάννθσ και κ. Κυριακοποφλου Μαρία)  και ςτα τθλζφωνα : 27223-60138 και 27223-60152, 
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 07:00 ζωσ 15:00 μζχρι και τθν προθγοφμενθ του διαγωνιςμοφ εργάςιμθ θμζρα. 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω 
τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ και τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου 
https://www.messini.gr  

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 

ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από 

εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) 

και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα 

παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν 

είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ10: 
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α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν 
ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των 
προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων 
προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ11. 

 
 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των 
τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ.12 

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ 
φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ13 ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα 
με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και 
ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν 
να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 14. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα15. 

 
 
 
 
 

 
10

      Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
11

 Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 

12
 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

13
      Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 

14
      Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

15
      Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





15 | Σ ε λ ί δ α   

2.1.5 Δγγπήζεηο16 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 
4364/ 2016 (Αϋ13)17, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ18. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν 
κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ 
των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ19. 

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Σχετικά υποδείγματα είναι ςτο παράρτθμα Ε . 

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

 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ 
Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται 
προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία 
υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 
και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ 
ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν 
δεδομζνων.  

 

16
      Άρκρο 72 ν. 4412/2 016 

17
      Ρρβλ. άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018 (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 

18
 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 

ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει αυτό και 
ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Λανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν  
και κατακζςεων παρά τω Ταμείων Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 
(ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

19
      Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 
 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ20, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 721 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων22. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου 
ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
τθσ Ζνωςθσ23 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον24. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο25 

2.2.2.1.  

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςε ποςοςτό 
2% επί τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ προ ΦΡΑ για ζκαςτο τμιμα για το οποίο ςυμμετζχουν, ςφμφωνα με τον 
πίνακα παρακάτω: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ  ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΓΓΥΘΣΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

1. ΟΜΑΔΑ Α 120.400,00 € 2.408,00 € 

2. ΟΜΑΔΑ Β 25.981,80 € 519,64 € 

3. ΟΜΑΔΑ Γ 14.000,00 € 280,00 € 
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4. ΟΜΑΔΑ Δ 14.000,00 € 280,00 € 

5. ΟΜΑΔΑ Ε  7.000,00 € 140,00 € 

6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ 18.445,00 € 368,90 € 

7. ΟΜΑΔΑ Η 4.400,00 € 88,00 € 

 

2.2.2.2.  

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

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

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

 
 
 
 

 
20

      Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
21

      Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

22
     Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 

κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013, κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό 
κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 

23
       Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 

προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
24

      Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 
25

    Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
26

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 
1α ν. 4412/2016). 
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν 
παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/201627. 

2.2.2.4. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 
ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 
3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν 
ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ 
προςφορά του απορριφκεί28, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από 
τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι 
των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

 
27

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
 

28
 Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ29 

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

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ30 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 
ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ 
ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν 
προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 ςχετικά με τθν 
καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 
(δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 
374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ 
επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι 
απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

 
 
 
 

29
 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 

30
 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ 

δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





20 | Σ ε λ ί δ α   

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 
αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32- 
35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ 
Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν 
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ 
τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ 
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ- 
πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του 
Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

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

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ 

διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

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

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

απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι 

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
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Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο 
μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

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

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ31: 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201632, περί 
αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 
από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει 
τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι 
εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται 
ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν 
λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για 
τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,33 

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων και άλλων 
διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

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

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

 
 
 

 
31

 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). 
Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων αποκλειςμοφ που 
ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και 
αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

32
    Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ 

κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
33

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ 
εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, 

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 
αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ.34 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν 
είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 
2.2.3.2 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία35, προκειμζνου να αποδείξει ότι τα 
μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να 
καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει 
τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και 
ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για 
τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που 
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 36. 

 
 
 
 
 

 
34

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά 

με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017. 
35

 Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Λανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ 
C‑387/19 

36
 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016. 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





23 | Σ ε λ ί δ α   

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/201637. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

Κριτιρια Επιλογισ38
 

 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο39 

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

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

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

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.40 

 
 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα41 

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

 

 
37

 Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

38
   Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 

ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 
Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται  
ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ 
άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ 
περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 
''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 
και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΛΛ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται 
ςχετικά παραδείγματα. 

39
      Άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

40
      Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

41
      Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι οι Α.Α. μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν 

τθν παροφςα παράγραφο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ 
αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 
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- γενικό42 ετιςιο κφκλο εργαςιϊν43 για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ -πριν το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ- 
οικονομικζσ χριςεισ (2019, 2020, 2021), ίςο με το διπλάςιο τθσ ετιςιασ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ 
ΦΡΑ. 
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι ζνωςθ προςϊπων, πρζπει να υποβάλει τα ανωτζρω ζγγραφα 
χωριςτά για κακζνα από τα μζλθ τθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι επιτρζπεται θ μερικι κάλυψθ των προχποκζςεων από 
τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ αρκεί αυτζσ να καλφπτονται ςυνολικά. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά από τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα44 
 

1. Πςον αφορά τθν Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα του προςφζροντοσ, ελάχιςτθ προχπόκεςθ για τθν 
παροφςα ανάκεςθ είναι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ κατά τθν τελευταία τριετία 
(2019,2020 και 2021) μία (1) τουλάχιςτον ςφμβαςθ ςχετικι τθν προμικεια και τουλάχιςτον ίςου προχπολογιςμοφ 
με τον προχπολογιςμό τθσ διακιρυξθσ: 

 

- Ζργα που αφοροφν ςτθ προμικεια και εγκατάςταςθ μθχανιςμϊν και βοθκθτικϊν υποδομϊν για τθν αυτόνομθ 
πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα, WC για ΑμεΑ, αποδυτθρίων για ΑμεΑ και χϊρων ςκίαςθσ. 

 

Ολοκλιρωςθ ενόσ Ζργου με επιτυχία νοείται, θ εντόσ του αρχικοφ χρονοδιαγράμματοσ, εντόσ του αρχικοφ 
προχπολογιςμοφ, εντόσ των προδιαγραφϊν ποιότθτασ, ολοκλιρωςθ ενόσ αντίςτοιχου Ζργου. 

 

Να διακζτουν πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ 
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία (πιςτοποιθτικά) βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα. Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει 
ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Ιτοι: 

 Ο προςφζρων να διακζτει ISO 9001:2015 με πεδίο πιςτοποίθςθσ «Μελζτεσ διαμόρφωςθσ χϊρων για 
πρόςβαςθ ΑμεΑ».  

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE για τθν διάταξθ τθσ “μθ μόνιμθσ ςυναρμολογοφμενθσ, βοθκθτικισ διάταξθσ για 
τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςτθ κάλαςςα, με ενςωματωμζνο φωτοςυναγερμό και πακζτο τθλεμετρίασ”. 

 

 Θ καταςκευάςτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και 
ISO 18001: 2007 ι ιςοδφναμα αυτϊν. 

 

 Οι χθμικζσ τουαλζτεσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται με κατάλλθλα πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ που να 
αποδεικνφουν τθν ςυμμόρφωςι τουσ με το πρότυπο EN 16194:2012. 

 

42
      Ο ''γενικόσ'' κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα. 

43
 Ο ελάχιςτοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν που ςυμπλθρϊνεται ςτα ςυγκεκριμζνα πεδία από τθν A.A. δεν υπερβαίνει το διπλάςιο τθσ 

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

44
      Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
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2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο45 
 

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

1. Ρρότυπο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμα πρότυπα ςε ιςχφ, εκδιδόμενα από επίςθμα 
ινςτιτοφτα ποιοτικοφ ελζγχου ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ. 

 

2. Ρρότυπο περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα πρότυπα ςε ιςχφ, εκδιδόμενα από επίςθμα 
ινςτιτοφτα ποιοτικοφ ελζγχου ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ. Οι πιςτοποιιςεισ κα πρζπει να 
βρίςκονται ςε ιςχφ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και να είναι εκδόςεωσ 
διαπιςτευμζνου οργανιςμοφ μζλοσ του ΕΣΥΔ ι ιςοδφναμου. 

3. Ρρότυπα, ανά προμθκευόμενο είδοσ, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτισ ειδικζσ προδιαγραφζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ διαπιςτευμζνουσ από 
ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ 
δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για 
τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα 
προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων46 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ 
παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να 
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ47. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται 
με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί 
φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

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

Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ μεταφοράσ, παράδοςθσ και τοποκζτθςθσ των ειδϊν ςτισ τζςςερισ (4) παραλίεσ που 
αναφζρονται ςτθν 1195-1/2018 (ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΜΕΝΘ) μελζτθ κακϊσ και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου 
για τθ ςυναρμολόγθςθ, ςυντιρθςθ και απεγκατάςταςθ τθσ διάταξθσ αυτόνομθσ πρόςβαςθσ ΑΜΕΑ ςτθ κάλαςςα, 
γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από 
ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 

 
 
 
 

45
 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 
46

 Άρκρο 78 ν. 4412/2016 
47

 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ 
τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ 
φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που 
αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

 
2.2.8.2. Τπεξγνιαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o προςφζρων 
αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ48. Ο οικονομικόσ 
φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.. 

 

 
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 
2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 
τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ49. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ 
ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ50. 

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα με το 

παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν 

θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν 

αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι51. 
 
 
 

 
48

 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 

49
 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

50
 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

51
 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 
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2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Β, το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ52 καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1.53 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να υποβάλλονται 
προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο 
οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ 
ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.54 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι 
υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.55 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που 
είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

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

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ56. 

 
 
 
 

 
52

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

53
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ 

δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι 
ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Λανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο 
ελλθνικό   κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur- 
l ex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

54
 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

55
 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

56
 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,57 τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ με 

τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςθσ58 και 

ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ 

ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, 

όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ 

εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ59. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 

λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο 

οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται 

εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του60. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα61 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για 
τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο 
μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ 
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία 
διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα 
αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα 
αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν62. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 
τθσ παροφςασ. 

 
 

57
 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 

58
 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα) 

59
 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 

60
 Ραρ. 2

Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

61
 Άρκρο 80 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο εκείνα τα 

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

62
      Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

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

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι 
τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα 
ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 
Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του 
άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 
αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

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

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ (α) 
αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.. 

Πταν μόνο μικρά ποςά των φόρων δεν ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.3 περ. β τθσ 
παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τθν ΑΑΔΕ. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ και υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά 
με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορείσ ζχουν τθν εγκατάςταςι 
τουσ ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλουν να 
καταβάλουν ειςφορζσ+ 

Πταν μόνο μικρά ποςά των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν δεν ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.3 
περ. β τθσ παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τον ΕΦΚΑ. 
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iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει 
εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 
τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν 
ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.   Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί 
μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται 
επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων. 

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 
εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ 
τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ63. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ ςε 
βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 
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B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ 
XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.64 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό 
ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 
τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι 
κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από 
αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ 
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ 

 

 
64

    Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, για 
τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά 
περίπτωςθ . 
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τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, 
φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν65: ότι προβλζπεται ςτο άρκρο 2.2.5 τθσ παροφςθσ ιτοι: 

αντίγραφο ι απόςπαςμα των δθμοςιευμζνων οικονομικϊν ιςολογιςμϊν τθσ επιχείρθςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ 
δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, των τριϊν (3) τελευταίων οικονομικϊν χριςεων (2019, 2020, 2021) που προθγοφνται του ζτουσ του 
διαγωνιςμοφ. 
Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ αιτιολογθμζνα δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν, μπορεί να 
υποβάλει ιςοδφναμα λογιςτικά ζγγραφα ι άλλα επίςθμα ζγγραφα ι φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων 
φορολογικϊν δθλϊςεων. 
Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα κατά χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν 
ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εφόςον υπάρχουν, ι τα ςχετικά επίςθμα 
ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. 
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι ζνωςθ προςϊπων, πρζπει να υποβάλει τα ανωτζρω ζγγραφα 
χωριςτά για κακζνα από τα μζλθ τθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι επιτρζπεται θ μερικι κάλυψθ των προχποκζςεων από 
τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ αρκεί αυτζσ να καλφπτονται ςυνολικά. 

 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί 
να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.66 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:67 

- ότι προβλζπεται ςτο άρκρο 2.2.6 τθσ παροφςθσ ιτοι βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ που ζχει ςυνταχκεί και αρμοδίωσ 
υπογραφεί εάν ο φορζασ είναι Δθμόςιοσ. Εάν θ προμικεια υλοποιικθκε ςε ιδιωτικό φορζα προςκομίηουν 
αντίγραφα ςφμβαςθσ και τα επίςθμα παραςτατικά ζγγραφα πϊλθςθσ (τιμολόγια). 

- πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία (πιςτοποιθτικά) βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με 
παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα. Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά 
από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα κάτωκι πιςτοποιθτικά:68 

 
 
 

 
65

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του Ραραρτιματοσ XII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι 
αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

66
 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ 

εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
67

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του Ραραρτιματοσ  XII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ 
που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 

68
 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 
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-Ρρότυπο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 ι ιςοδφναμα πρότυπα ςε ιςχφ, εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα 
ποιοτικοφ ελζγχου ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ αναφορικά με τθν εμπορία και εγκατάςταςθ 
οργάνων αναψυχισ και αςτικοφ εξοπλιςμοφ. 

-Ρρότυπο περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001 ι ιςοδφναμα πρότυπα ςε ιςχφ, εκδιδόμενα από επίςθμα 
ινςτιτοφτα ποιοτικοφ ελζγχου ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ αναφορικά με τθν εμπορία και 
εγκατάςταςθ οργάνων αναψυχισ και αςτικοφ εξοπλιςμοφ. Οι πιςτοποιιςεισ κα πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ, κατά 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και να είναι εκδόςεωσ διαπιςτευμζνου οργανιςμοφ μζλοσ 
του ΕΣΥΔ ι ιςοδφναμου. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ 
και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το 
οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει 
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο 
και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ69, 
προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ70, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό 
μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 
 
 

69
 Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 

3190/1955 (Α` 91), 
γ. θ Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι 

εταίροι αυτϊν, 
ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ 

ςυνεταιριςμόσ), 
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και 

ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 

ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ια. θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν 

θμεδαπι, 
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ 

(ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι 

μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 

ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 

ιε. θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
70

 Το πιςτοποιθτικό Λςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και 
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι 
τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε 
ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε πρόςωπο 
πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του 
αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ 
εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται 
εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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

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

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ71 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ όςον αφορά τθν 
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ 
βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, 
υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων (δάνεια 
ικανότθτα), ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου 

 

71
 Άρκρο 83 ν. 4412/2016. 
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διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, 
διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά 
περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ 
που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί 
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε 
περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 
τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, ο οικονομικόσ φορζασ και αυτοί οι φορείσ κα είναι από κοινοφ 
υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα 
δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται με τουσ 
τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΛΛ του 
Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα 
δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, 
δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει. 

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ υπεργολάβων, 
ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του 
τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ 
διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

 

 
2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο72 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ ανά Ομάδα προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρικ. 1195-1/2018 επικαιροποιθμζνθσ μελζτθσ του 
Διμου Μεςςινθσ, εφόςον είναι ςφμφωνθ με το Ραράρτθμα Α -Μελζτθ «Τεχνικι Ζκκεςθ- Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ», 
και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία υποβάλλοντασ προςφορά ανά 
ομάδα: είτε για μία ομάδα είτε για περιςςότερεσ ομάδεσ είτε για το ςφνολο αυτϊν, ςτο ςφνολο δε των ηθτοφμενων 
ποςοτιτων ζκαςτθσ ομάδασ. 

 
 

 
72

 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 
 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

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

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε 
από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. 

Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ73. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ.74 

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ των 
διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 (όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) εκδοκείςα με αρ. 
64233/08-06-2021 (ΦΕΚ 2455/09-06-2021, τ. Β΄) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ). 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο 
χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που 
προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να 
εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με υπθρεςίεσ 
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ 
άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι ρυκμίηει τα τθσ 
ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 

 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ: 

 

73
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

74
 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν. 

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία εκείνα 
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. 

Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 
αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ, εξάγουν 
αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι 
αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) 
υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και 
επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ 
επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο 
ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν75. 

 
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, οι Ρροςφζροντεσ επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα πρόςκετα, ςε 
ςχζςθ με τισ αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) τθσ παραγράφου 2.4.2.4, ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και 
οικονομικι προςφορά), ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ τεχνικισ προςφοράσ (Ραράρτθμα Γ) και με το υπόδειγμα 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ (Ραράρτθμα Δ) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ τα 
καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε 
ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ: 

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν 
φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille 

β) είτε των άρκρων 15 και 2776 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα 

 

75
      Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

76
   Βλ. ςχετικά με τθν θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το 

άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2 του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 
75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ. 2. Θ αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που 
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γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ απλισ 
φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 77 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ78 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ 
αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι79. Τζτοια ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199980, 

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 
φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ 
για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο81. 

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε 
ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθ 
ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω 
Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι 
Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που 

 

αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι 
υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

77
     Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Ρρβλ 

και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
78

 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που 
ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του 
Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 

79      
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 πςτ. 2 του Ν. 2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», όπωσ τροποποιικθκε με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του . 4250/2014. 

80
      Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 

81
      Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





39 | Σ ε λ ί δ α   

ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» 
(κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ 
διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 
2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, 
ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται 
για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

 
 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ 
αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν υπθρεςία 
πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ 
τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του 
αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε 
υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ 
τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα 
διαγωνιςμό. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 
 

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν 
με ποινι αποκλειςμοφ82 τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, 

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα Β αυτισ. 

 
 

82
 Βλ. άρκρο 93  του ν. 4412/2016 
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Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, προςβάςιμου 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ 
υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το 
αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, 
υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο 
θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

*Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικϊν 
ΕΕΕΣ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι κεματικι ενότθτα ςτθ 
Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.+ 

 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Α τθσ Διακιρυξθσ, 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.83 84. 

Μαηί με τθν τεχνικι προςφορά, να κατατεκοφν: 

Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ο προμθκευτισ αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και ςυμμορφϊνεται 
πλιρωσ με τισ απαιτιςεισ των ςτοιχείων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα ζχει υψθλι προςταςία αςφάλειασ και υγιεινισ των χρθςτϊν και ότι 
κα ικανοποιεί απόλυτα τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Υπεφκυνθ διλωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Το διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων 
κάκε φορά ανταλλακτικϊν κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. 

Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου για το χειριςμό και για τθ ςυντιρθςθ του 
εξοπλιςμοφ. 

Υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα είναι μθ μόνιμου χαρακτιρα. Θα γίνεται με απλι 
ςτερζωςθ, χωρίσ μόνιμθ ςφνδεςθ με το ζδαφοσ και ςφμφωνα με τθν υπ' αρικμ. ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κοινι 
Υπουργικι Απόφαςθ των υπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Φ.Ε.Κ. 
1636/Β/12-5-2017) και του Ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/A/19-12-2001). 

Ρροςφορζσ που δεν κα καλφπτουν πλιρωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 
ΕΣΘΔΘΣ, οι Οικονομικοί Φορείσ επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα πρόςκετα, ςε ςχζςθ με τισ αναφορζσ 
(εκτυπϊςεισ) τθσ παραγράφου 2.4.2.4, ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι προςφορά), ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα τθσ τεχνικισ προςφοράσ ι φφλλο ςυμμόρφωςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Γ). 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν: 
 
 
 

83
      Άρκρο 94 του ν. 4412/2016 

84
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   βάςει των 

οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 
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- το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ 
υπεργολάβουσ που προτείνουν85. 

 
 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά86 ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, βάςει τιμισ  
όπωσ ορίηεται κατωτζρω.  

Οι Οικονομικοί Φορείσ επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα πρόςκετα, ςε ςχζςθ με τισ αναφορζσ 
(εκτυπϊςεισ) τθσ παραγράφου 2.4.2.4, ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ οικονομικι προςφορά), ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ Ραράρτθμα Δ. 

Τιμζσ. 87 

Θ τιμι των προσ προμικεια υλικϊν – ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά 
του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο 
Ραράρτθμα Δ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςε μορφι pdf. 

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

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% επί τθσ κράτθςθσ 0,06% 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

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

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

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ88 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 

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

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

 
85

 Άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 
86

 Άρκρο 95 του ν. 4412/2016 
87

 Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ. λίτρα κ.α. 
88

 Άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ 
ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ 
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον 
τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. 

Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

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

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ89 

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

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν υποβάλλεται 
εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 
2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο 
φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ 
προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) 
τθσ παροφςασ,90 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, 
αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι 
θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ και τα άρκρα 
102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
 

89
 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 

90
 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το κόςτοσ 
που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τα αγακά, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ 
τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό ανάδοχο, 
δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ 
ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., 
περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία 
που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί 
πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ91 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ92, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και του 
(υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 1-4-2022 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ.

 
Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι93. 

 
 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ94, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται 
ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 
υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι 
τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται 
και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι 
αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε 
ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και 
για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα95. 

 

Ειδικότερα : 
 
 
 

91
 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

92
 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 
93

 Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
94

 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν καταλλθλότθτα των 
προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ των προςφορϊν, τθν 
κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για 
κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 

95
      Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021 
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α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ 
ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο 
ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ. 
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ 
απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ 
απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και 
κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ96. 

 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων των 
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των 
αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν97. 

 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και ειςθγείται αιτιολογθμζνα 
τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 
Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν 
κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται 
ωσ μθ κανονικι. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.98 

Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά εκδίδεται 
απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων99 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι 
Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ 

 
96

 Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
97

 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ. 
98

 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
99

 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016 
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ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ 
για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και 
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ, 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 
τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 
τθσ παροφςασ100. 

 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ101 - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα 
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 
2.2.4 - 2.2.8 αυτισ. 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από αυτόν ςε 
μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ 
παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα 
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5102. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπεβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει 
τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 
ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν 
περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ 
χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

 
100

 Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016 
101

 Άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
102

 Ρρβλ άρκρο 17 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν 
υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ 
παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

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

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , ι 

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των 
λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων 
από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ, 
τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι 
οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του103. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα 
από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία 
ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι 
του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ 
λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο104 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν των 
περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ 
τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ). 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 
1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι 

 
103

 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
104

 Άρκρο 105 του ν. 4412/2016 
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106 Άρκρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 χγδχδχγφδδ48 

προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί 
με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, 
αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν 
ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ105. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ.106 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά, 
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του 
ν. 4412/2016, 
και 
γ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία 
δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο 
ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ 
οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου 
ςτον ανάδοχο. 

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

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των 
άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται 
να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να 
αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

 
105
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3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και ζχει 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ 
τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να 
προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά 
πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που 
δικαιολογοφν το αίτθμά του1 . 
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ 
πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα 
μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ 
τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ2 . 
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν επομζνθ 
τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ 
τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ 
εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:593. 
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Λ 
του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι 
περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το 
άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . Θ επιςτροφι του παραβόλου 
ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα 
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του 
ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί 
ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο 
προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  μζςω τθσ 
λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, 

                                                           
1 

Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
2 

Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
3 

Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ 
προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που 
ζχει ςτθ διάκεςι του. 
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο 
τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί 
τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι 
αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από 
τθν κατάκεςι τουσ. 
δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ το 
αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι 
παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων 
του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου 
Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου (το Διοικθτικό Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ)4. Το αυτό ιςχφει και ςε 
περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω 
ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και 
αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ 
τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ ανακζτουςα αρχι, εφόςον 
αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ 
αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ.5 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  κοινοποίθςθ ι 
τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν πρζπει να απζχει πζραν των 
εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.6 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν ανακζτουςα 
αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν κλιτευςθ του οποίου διατάςςει 
με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν 
κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ 
παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ 

                                                           
4
 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων του παρόντοσ είναι το Διοικθτικό Εφετείο τθσ 

ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατ` εξαίρεςθ, διαφορζσ οποίεσ προκφπτουν από τθν ανάκεςθ δθμόςιων ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ 
των Οδθγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενθ αξία μεγαλφτερθ των δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάηονται από το 
Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία εκάςτθσ ςφμβαςθσ, θ α.α. ςυμπλθρϊνει ςτο παρόν άρκρο τθσ Διακιρυξθσ,  το 
αρμόδιο, ανά περίπτωςθ, Δικαςτιριο, ιτοι το Διοικθτικό Εφετείο ι το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ αναλόγωσ.  

 
5
 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 

6
 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ 
αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. 
Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 
διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ εντόσ δφο (2) 
θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται 
εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ 
δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν 
πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ 
εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.7 Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και θ εκτζλεςι 
τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 32 του π.δ. 
18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το κφροσ τθσ 
τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με 
τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 
Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ άρκρου 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

 

 
3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, 
για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ 
παράλειψθ. 

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ 
προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ 
παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν 
μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ 
και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το 
υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ 
επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του 
άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 

                                                           
7
 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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111
 Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ των νζων ειδικϊν 

δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί 
δικαςτικισ προςταςίασ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 . 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του 
τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. 

Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Ε τθσ Διακιρυξθσ και τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον 
ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι 
παράδοςθσ, για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν. 

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ 
παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφονται ςταδιακά, 
κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ 
ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο 
πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 
αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του 
εκπρόκεςμου. 

 

4.1.2. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
Απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν 

ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Το 

φψοσ τθσ  «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» ορίηεται ςε ποςοςτό 2%  επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 

Φ.Ρ.Α. για ζκαςτο τμιμα ςφμφωνα με τον πίνακα παρακάτω, και κα είναι ςφμφωνθ με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

72 του Ν. 4412/2016. 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

1. ΟΜΑΔΑ Α 120.400,00 € 2.408,00 € 

2. ΟΜΑΔΑ Β 25.981,80 € 519,64 € 

3. ΟΜΑΔΑ Γ 14.000,00 € 280,00 € 

4. ΟΜΑΔΑ Δ 14.000,00 € 280,00 € 

5. ΟΜΑΔΑ Ε  7.000,00 € 140,00 € 

6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ 18.445,00 € 368,90 € 

7. ΟΜΑΔΑ Η 4.400,00 € 88,00 € 

 

Θ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ παραπάνω εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πρζπει να είναι τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ 

μετά τθν λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 6.6 τθσ παροφςασ. 

Θ επιςτροφι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6.6 τθσ παροφςασ8. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ  

λειτουργίασ κα επιςτραφεί, αφοφ θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ  ι  θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται 

για τον ςκοπό αυτόν από τθν ανακζτουςα αρχι, ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ 

λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 6.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

 
4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

                                                           
8
 Άρκρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





55 | Σελίδα  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από 
τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον του 
όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν 
(ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ 
παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.112. 

 
 

4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι : 

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα 
εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε κατάςταςθ 
(ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων 
κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των 
νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν 
ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ113. 

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι 
δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το 
όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν 
ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 

 
112

 Άρκρο 130 ν.4412/2016 
113

 Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
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Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο 
κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ114. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, 
είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

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

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

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο115 
 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ 
τθσ ΕΥΔ και τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/116 117 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 και 
τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ118, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, 
πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του 
προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε 
τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)119. Θ ςφμβαςθ 
ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ 
αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. 

 
 
 
 

 
114

    Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
115

      Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
116

     Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ των 
Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν που ςυνάπτονται 
από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) 

117
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον πρόκειται για 

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

118
     Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4 του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

119
     Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. 

Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΛΛΛ.Δ. ςθμείο 
Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ). 
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο120 

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

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

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

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

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα αδικιματα που 
αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν 
βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα 
βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ ακεραιότθτασ τθσ 
παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120

 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο121 
 

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

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. Ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ 
εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016122, κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι. 

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

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 123 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, 
εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016124 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του 
ν. 4412/2016)125 . 

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

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

 
 
 
 

 
121

 Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια του άρκρου 5 
του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια που είναι  
ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 
4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, κανονιςτικϊν αποφάςεων. 

122
    Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021. 

123
    Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

124
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι 

τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν τθσ 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

125
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και 

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

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ126 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου 
(Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι δεν 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται να κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του 
άρκρου 203 του ν. 4412/2016127 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί (μζςα ςε προκεςμία που ορίηεται με ςχετικι πρόςκλθςθ), από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο 
ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα 
αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν 
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον 
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

 

126
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι από τθν 
ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ τθσ 
απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ 
από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. 
Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 
 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο128 
πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

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

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

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

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ129 

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

 
 
 
 
 

128
    Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 

129
 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελζσ ι  

πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα 
κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 
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5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, 
ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 
4412/2016130. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ 
παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι 
κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται 
αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130
 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016. 
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει και να εγκαταςτιςει τα υλικά ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν υπ’ 
αρικμ. 1195-1/2018 επικαιροποιθμζνθ μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μεςςινθσ  (Ραράρτθμα 
Α), μετά από ςυνεννόθςθ με τθν αρμόδια Υπθρεςία. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί 
τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με 
πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 
αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα 
τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ131. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, επιβάλλονται οι 
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν 
επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

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

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

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

 

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16132 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ 
άνω νόμου και το Ραράρτθμα ΣΤ τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). 

 
 

131
 Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 

132
 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ςυγκροτείται τριμελισ ι 

πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου. Το όργανο αυτό 
ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι 
και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται 
αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 
όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ” 
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Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- 
παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 
4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλειπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ 
που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 
του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

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

Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ 
κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςε 
χρόνο που κακορίηει θ αρμόδια Υπθρεςία και θ επιτροπι παραλαβισ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που 
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του 
φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ 
πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται 
οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν 
πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ 
προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 
του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των 
ςχετικϊν πρωτοκόλλων.133 

 
 
 
 

133
 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ οποία δεν 

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

Δεν προβλζπονται ειδικοί όροι ναφλωςθσ και αςφάλιςθσ. 
 

6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

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

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

 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Δεν προβλζπεται ςχετικι κατάκεςθ δειγμάτων για τθν παραλαβι ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 4412/2016. 
 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο134 

Λςχφουν οι διατάξεισ του άρκρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ 
ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ 
λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και 
ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ που προςφζρει, για 
χρονικι περίοδο τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν 
ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο 
τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο 
αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, 
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Δεν προβλζπεται. 
Ο 

ΔΘΜΑΧΟΣ 

              ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 

134
 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ           

ΛΝΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ                       

ΓΖΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ                                                 
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ         

                                                    
 

Αξ. κειέηεο 1195-1/2018 (ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΚΔΛΖ)  

ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΥΛ ΘΑΙΑΠΠΗΥΛ ΞΟΝΝΟΗΠΚΥΛ, ΡΥΛ ΞΑΟΑΙΗΥΛ 
ΚΞΝΘΑΠ, ΑΛΑΙΖΤΖΠ, ΞΔΡΑΙΗΓΗΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΑΛΓΟΔΑ 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
ΘΑ 64/7135.0002 

ΘΑΘΑΟΝ ΞΝΠΝ 204.226,80 € 

ΦΞΑ 13% θαη 24% 35.770,43 € 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ 239.997,23 € 

 

 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ 

ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ 2014-2020»  
ΘΥΓΗΘΝΠ ΝΞΠ 5021579 

 

CPV 

Θωδ. Ρίηινο 

33196200-2 

44411400-8 

Δμνπιηζκφο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

Ληνπδηέξεο 

44191000-5 Ξνηθίια θαηαζθεπαζηηθά πιηθά απφ μχιν 

45212230-7 Δγθαηάζηαζε απνδπηεξίσλ 

24955000-3 Σεκηθέο ηνπαιέηεο 

44115900-8  Γηαηάμεηο ειηνπξνζηαζίαο 

39522130-7 Πθίαζηξα 

31523200-0 Ξηλαθίδεο κνλίκσλ κελπκάησλ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                                   ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΥΛ  
ΛΝΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ                                                                ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΥΛ ΘΑΙΑΠΠΗΥΛ                   

ΓΖΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ                                                              ΞΟΝΝΟΗΠΚΥΛ ΡΥΛ ΞΑΟΑΙΗΥΛ, ΚΞΝΘΑΠ, ΑΛΑΙΖΤΖΠ, 
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ                                             ΞΔΡΑΙΗΓΗΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΑΛΓΟΔΑ       

                                                                                               ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ: 239.997,23 € (ζπκπ. ΦΞΑ) 

Αξ. κειέηεο 1195-1/2018 (ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΚΔΛΖ) 
 

                                                 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  Κ.Κ ΞΝΠΝΡΖΡΑ  ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ      ΓΑΞΑΛΖ  

Α. 1. Κε κφληκε, ζπλαξκνινγνχκελε, 

βνεζεηηθή δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε 
πξφζβαζε ΑΚΔΑ ζηε ζάιαζζα, κε 

ελζσκαησκέλν θσηνζπλαγεξκφ θαη 
παθέην ηειεκεηξίαο 

2. Ινπηήξαο (ληνπδ) γηα ΑΚΔΑ 

 

Ρεκ. 

 

Ρεκ. 

 

4,00 

 

4,00 

 

29.650,00 

 

450,00 

 

118600,00 
 
 

1.800,00 

 

Β. 1. Ιπφκελνη, μχιηλνη δηάδξνκνη 
παξαιίαο θαηάιιεινη γηα πξφζβαζε 

ΑΚΔΑ, απνηεινχκελνη απφ αξζξσηά 
ηκήκαηα 

Κ.Κ. 399,72 
65,00 

 
25.981,80 

 

Γ. 1. Κε κφληκν, ιπφκελν, μχιηλν 

απνδπηήξην πξνδηαγξαθψλ γηα ΑΚΔΑ 
Ρεκ. 4,00 

3500,00 

 

14.000,00 

 

Γ. 1. Κε κφληκν, ιπφκελν W.C. 
πξνδηαγξαθψλ ΑΚΔΑ 

Ρεκ. 4,00 
3500,00 

 

14.000,00 

 

Δ. 1. Μχιηλε νκπξέια κε θαιακσηή 
δηακέηξνπ 2,20 κέηξσλ 

Ρεκ. 20,00 350,00 7.000,00 

ΠΡ. 1. Μχιηλε θαηαζθεπή (πεξγθνια) κε 

μχιηλν πάησκα επηθάλεηαο 6,00 κ2 
Ρεκ. 17,00 

1.085,00 

 

18.445,00 

 

Ε. 1. Δπηγξαθέο ζήκαλζεο 

(πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο) κε ζηχιν 

ζηήξημεο γηα ηελ θαηάδεημε ησλ ζέζεσλ 
βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκψλ εμππεξέηεζεο ΑΚΔΑ ζηελ 
αθηή (πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηδαπέδηα 

ζήκαλζε πάξθηλγθ) 

Απνθ. 4,00 
1.100,00 

 

4.400,00 

 

ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 204.226,80 

ΦΞΑ 13%  

(κφλν γηα ηε κε κφληκε, ζπλαξκνινγνχκελε, βνεζεηηθή δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε 
ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα, κε ελζσκαηεκέλν θσηνζπλαγεξκφ θαη παθέην ηειεκεηξίαο θαζψο γηα ην 

ινπηήξα (ληνπδ) γηα ΑΚΔΑ) (ΝΚΑΓΑ Α) 

15.652,00 
 

ΦΞΑ 24% 20.118,43 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 239.997,23 

 

          ΚΔΠΠΖΛΖ 24-01-2022                                                                  ΚΔΠΠΖΛΖ 24-01-2022 
              H   ΠΛΡΑΜΑΠΑ                                                    Ζ ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΟΗΑ Γ/ΛΡΟΗΑ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 
 

ΞΝΙΡΗΚΖ ΚΑΟΗΑ ΑΛΑΓΛΩΠΡΝΞΝΙΝ         ΘΑΟΑΠΡΑΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                                   ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΥΛ  
ΛΝΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ                                                                ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΥΛ ΘΑΙΑΠΠΗΥΛ                   

ΓΖΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ                                                              ΞΟΝΝΟΗΠΚΥΛ, ΡΥΛ ΞΑΟΑΙΗΥΛ ΚΞΝΘΑΠ, ΑΛΑΙΖΤΖΠ, 
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ                                              ΞΔΡΑΙΗΓΗΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΑΛΓΟΔΑ       

                                                                                               ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ: 239.997,23  € (ζπκπ. ΦΞΑ) 

Αξ. κειέηεο 1195-1/2018 (ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΚΔΛΖ)   
                       

                                                                ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο αλζξψπσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ή κε 

πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα (ειηθησκέλνη, εγθπκνλνχζεο γπλαίθεο θιπ) ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Κεζζήλεο. 

Ξξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ειαθξψλ, κε κφληκσλ ππνδνκψλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ παξαιηψλ θνιχκβεζεο γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ΑΚΔΑ, φπσο:  

Α)  1. κε κφληκεο, ζπλαξκνινγνχκελεο, βνεζεηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα, κε 
ελζσκαησκέλν  θσηνζπλαγεξκφ θαη παθέην ηειεκεηξίαο, πνπ ζα εγθαζίζηαηαη εληφο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ θαη ζα 

απεγθαζίζηαηαη κε ην πέξαο απηήο 
    2. ινπηήξαο (ληνπδ) γηα ΑΚΔΑ 

Β) ιπφκελνη, μχιηλνη δηάδξνκνη παξαιίαο θαηάιιεινη γηα πξφζβαζε ΑκεΑ. Νη δηάδξνκνη ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 

απφ εκπνηηζκέλε μπιεία θαη απφ αλνμείδσηα πιηθά θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Δπεηδή ν δηάδξνκνο απηφο 

ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ινπφκελνπο είλαη απαξαίηεην λα είλαη δηαβαηφο κε γπκλά πφδηα, 
Γ) κε κφληκα, ιπφκελα, μχιηλα απνδπηήξηα γηα ΑΚΔΑ  

Γ) κε κφληκα, ιπφκελα W.C. γηα ΑκεΑ (ρεκηθέο ηνπαιέηεο κε επαξθή πνζφηεηα θαηάιιεινπ ρεκηθνχ πγξνχ δηάιπζεο ιπκάησλ 
θαη ζχζηεκα απφζκεζεο), 

Δ) μχιηλεο νκπξέιεο κε θαιακσηή γηα ΑΚΔΑ δηακέηξνπ 2,20 κέηξσλ 
ΠΡ) μχιηλεο θαηαζθεπέο (πέξγθνια) κε μχιηλν πάησκα επηθάλεηαο 6,00 κ2 θαη 

Ε) πηλαθίδεο ζήκαλζεο (πιεξνθνξηαθέο) 

 
Νη παξεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο παξαθάησ παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Κεζζήλεο:  

 Ξαξαιία Κπνχθαο  

 Ξαξαιία Αλάιεςεο  

 Ξαξαιία Ξεηαιηδίνπ 

 Ξαξαιία Αγίνπ Αλδξέα    

 
Ν πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο ζην ζχλνιφ ηνπ ζα πξέπεη λα θέξεη ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπκβαηφηεηαο κε ηα φξηα αζθαιείαο, πνπ επηβάιινληαη απφ νδεγίεο, θαλνληζκνχο θαη ην εζληθφ πιαίζην. 

 
 

          ΚΔΠΠΖΛΖ 24-01-2022                                                                  ΚΔΠΠΖΛΖ 24-01-2022 
              H   ΠΛΡΑΜΑΠΑ                                                    Ζ ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΟΗΑ Γ/ΛΡΟΗΑ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 
 

 

 
ΞΝΙΡΗΚΖ ΚΑΟΗΑ ΑΛΑΓΛΩΠΡΝΞΝΙΝ         ΘΑΟΑΠΡΑΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ 

     ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ, M.Sc.                                                 ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ, M.Sc. 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                                     ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΥΛ  
ΛΝΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ                                                             ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΥΛ ΘΑΙΑΠΠΗΥΛ                   

ΓΖΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ                                                               ΞΟΝΝΟΗΠΚΥΛ, ΡΥΛ ΞΑΟΑΙΗΥΛ ΚΞΝΘΑΠ, 
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ                                           ΑΛΑΙΖΤΖΠ, ΞΔΡΑΙΗΓΗΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΑΛΓΟΔΑ     

                                                                                                ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ: 239.997,23 € (ζπκπ. ΦΞΑ) 

Αξ. κειέηεο 1195-1/2018 (ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΚΔΛΖ) 
 

 
                                                              ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ «ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΥΛ 
ΘΑΙΑΠΠΗΥΛ ΞΟΝΝΟΗΠΚΥΛ, ΡΥΛ ΞΑΟΑΙΗΥΛ ΚΞΝΘΑΠ, ΑΛΑΙΖΤΖΠ, ΞΔΡΑΙΗΓΗΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΑΛΓΟΔΑ» θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 
Ν πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο ζην ζχλνιφ ηνπ ζα πξέπεη λα θέξεη ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπκβαηφηεηαο κε ηα φξηα αζθαιείαο, πνπ επηβάιινληαη απφ νδεγίεο, θαλνληζκνχο θαη ην εζληθφ πιαίζην. 
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο ηεο ΘΑ αξηζκ. ΓΓΞ/Β0010068/0624Β 

ΔΜ2017 - ΦΔΘ 2255/Β/3-7-2017, «Θαζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη 
πιεχζηκσλ πνηακψλ» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 16 «εμππεξεηήζεηο ΑΚΔΑ», θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ (ΔΙΝΡ 1439-

2013, ΞΔΘΑ – ζρεδηάδνληαο γηα φινπο , φινη ζηελ άκκν ) θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Ξ. ΞΔΟ. ΣΩΟ. & ΓΖΚ.ΔΟΓΩΛ (52907/2009-
ΦΔΘ 2621/Β/31-12-2009) 

Ρα ζπζηήκαηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πξννξίδνληαη γηα λα παξέρνπλ ζε θηλεηηθά αλάπεξνπο ή ζε άηνκα ηα νπνία ελ γέλεη είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο, ηε δπλαηφηεηα απηφλνκεο πξφζβαζεο ζηε ζάιαζζα, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη δπζρεξήο ε 
δηέιεπζε ησλ ππφινηπσλ επηζθεπηψλ-ρξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη ηα πξνο πξνκήζεηα ζπζηήκαηα λα θαηαιακβάλνπλ 

ην δπλαηφλ κηθξφηεξν ρψξν, λα είλαη εχθνια ζηε ρξήζε, ρσξίο λα απαηηείηαη θακία ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε 
αιιά θαη λα εμαζθαιίδνπλ απφιπηε αζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο ή θαη ηνπο ζπλνδνχο απηψλ. 

Όιεο νη θαηαζθεπέο ζπλδένληαη κε ην έδαθνο κε δηαηάμεηο έδξαζεο, πνπ ζε θακία πεξίπηωζε δελ ζα πξέπεη λα 
παξαπέκπνπλ ζε ζπλζήθεο κόληκεο ζεκειίωζεο, αιιά κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ρωξίο ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα άκεζε απνμήιωζε, κεηαθίλεζε ή κεηαθνξά ηνπο. 

Νη δηαηάμεηο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα ζα πξέπεη λα είλαη ζπλαξκνινγνχκελεο, λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ 
αξρή ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο θαη κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο λα αθαηξνχληαη θαη λα κεηαθέξνληαη ζε ρψξν 

απνζήθεπζεο καδί κε ηα πιηθά ζηεξέσζήο θαη ηνπνζέηεζήο ηνπο, ρσξίο λα παξακέλνπλ εγθηβσηηζκέλεο ζηελ άκκν, ζε 
αλακνλή ηεο επνκέλεο πεξηφδνπ.   

Θα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο  θαζ φιε ηελ δηάξθεηα πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη 

δηαζέζηκα γηα ην θνηλφ. Ρελ πεξίνδν απηή δελ ζα πξέπεη λα απαηηείηαη παξνπζία     ρεηξηζηή. 

Νη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζ' απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο λα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, 

εγθαηάζηαζε θαη δνθηκή ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ θαη γεληθά φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα ηε ζπγθξφηεζε 

νινθιεξσκέλεο εγθαηάζηαζεο. Ζ φιε εγθαηάζηαζε ζα εθηειεζζεί κε πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Δπίζεκνπο Θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο πεξεζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα παξαθάησ ξεηά αλαθεξφκελα θαη 
θάζε άιιν πιηθφ ή εμάξηεκα απαξαίηεην γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαηαζθεπή θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, αθφκε θαη 

εάλ δελ απνηππψλεηαη ζε θάπνηα πεξηγξαθή ή πξνδηαγξαθή. 

Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη 

αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, κε ππνθείκελα ζε ηαρεία θζνξά θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφ 
ζπληήξεζε. Όιεο  δε νη νκνεηδείο κνλάδεο πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο εγθαηεζηεκέλα θαη ζε θαηάζηαζε 

θαλνληθήο θαη άςνγεο ιεηηνπξγίαο. 

Θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ζα είλαη πιήξεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα κηθξνυιηθά, ηα νπνία θαη ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο. Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο 
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ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο / παξαιίαο ηνπ Γήκνπ Κεζζήλεο. 

Γηα θάζε είδνο απαηηείηαη παξάδνζε πιήξνπο ζεηξάο ηερληθψλ θπιιαδίσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ή 

φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζηελ αγγιηθή). Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ηηο Δζληθέο 
πξνδηαγξαθέο (πξφηππα ΔΙΝΡ, ΡΝΡΔΔ) θαη ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαηά DIN, CEN, BSI, γηα είδε θαηεγνξίαο ηνπο. 

Ρπρφλ απφθιηζε πξντφληνο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο. 

Ν Αλάδνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ φπνησλ πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ πξέπεη λα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ πεξεζία πιήξε 
θαη ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (πίλαθαο πιηθψλ) πνπ ζα θαζνξίδεη αθξηβψο ηα ηερληθά ζηνηρεία φισλ ησλ κεραλεκάησλ, 

ζπζθεπψλ, νξγάλσλ θαη γεληθψο ησλ πιηθψλ (εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ηχπνο, πιηθά θαηαζθεπήο, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
θιπ.), θαζψο θαη ζρεηηθά ζρεδηαγξάκκαηα εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαη ηελ πξνζθνξά. Δπίζεο ζε απηφ ην 

ζηάδην ζα θαζνξηζηεί θαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ πεξεζία. 

Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία/θπιιάδηα/prospectus ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη πιήξε ψζηε λα είλαη 
δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο αζθαινχο θξίζεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηνπο θαη ηα φπνηα πηζηνπνηεηηθά απηνχ λα είλαη 

δηαζέζηκα πξνο ππνβνιή ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία εθφζνλ δεηεζνχλ. 

Θα πξέπεη ν αλάδνρνο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ λα πξνβεί ζε απηνςία ησλ παξαιηψλ 

παξέκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη κειέηε γηα ηελ εχξεζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ ζέζεσλ ηνπνζέηεζεο. Γηα ην ιφγν 
απηφ νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ISO 9001:2015 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο «Κειέηεο δηακφξθσζεο ρψξσλ γηα 

πξφζβαζε ΑκεΑ». Ρν πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη εληφο ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξφλησλ. 

Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα θάζε είδνο: 

 

 
                                                                 ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

ΝΚΑΓΑ Α 
1. ΚΖ ΚΝΛΗΚΖ ΠΛΑΟΚΝΙΝΓΝΚΔΛΖ, ΒΝΖΘΖΡΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΡΝΛΝΚΖ ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΑΚΔΑ  

ΠΡΖ ΘΑΙΑΠΠΑ, ΚΔ ΔΛΠΥΚΑΡΥΚΔΛΝ ΦΥΡΝΠΛΑΓΔΟΚΝ ΘΑΗ ΞΑΘΔΡΝ ΡΖΙΔΚΔΡΟΗΑΠ  
 

Ζ κε κφληκε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑΚΔΑ  ζηε ζάιαζζα πξέπεη λα είλαη ζπλαξκνινγνχκελε θαηαζθεπή 
θαη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

- Δξκάξην – πίλαθαο ειέγρνπ 

Θαηαζθεπή απφ αλνμείδσην ράιπβα 
- Πχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο  

Κε κέζα αλάξηεζεο αλζεθηηθά ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ζπληειεζηή αζθαιείαο >=2  
- Θάζηζκα  

Δξγνλνκηθήο θαηαζθεπήο κε ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο  

- Οάγεο 
Θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα γηα ηελ θχιηζε ηνπ θαζίζκαηνο. Λα θέξνπλ πάλσ θαιχκκαηα απφ μχιν ή 

θαη πιαζηηθφ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ. 
- Φσηνβνιηατθν ζηνηρείν 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο δηάηαμεο. Λα ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ην θάζηζκα ηεο δηάηαμεο 

ζην ζεκείν ηεο αθεηεξίαο γηα λα εμαζθαιίδεη παξάιιεια ζθίαζε ζην ρξήζηε.  
- Αζχξκαην ρεηξηζκφ  

Γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζηε ζάιαζζα, κεγάιεο εκβέιεηαο. Θα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ηνπιάρηζηνλ 5 
ρεηξηζηήξηα αλά δηάηαμε. Ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ λα επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο πνιιαπιψλ ρξεζηψλ. 

- Ππξκαηφζρνηλα  
Θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα  

- Φσηνζπλαγεξκφο 

Γηα ηελ απνθπγή θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ ηηο λπρηεξηλέο ψξεο 
- Ξαθέην ηειεκεηξίαο 

Γηα ηελ απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε 
ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα. Θα πεξηιακβάλεη θάκεξα πνπ ζα παξέρεη δσληαλή εηθφλα απφ ηελ παξαιία. Ζ πξνζηαζία 
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πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ηνπο. Ζ 
επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο θψδηθεο, πνπ ζα ζνιψλνπλ ηα άηνκα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ιήςε ζε άκεζν ρξφλν, ψζηε λα κελ δηαθξίλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηφο 
ηνπο. Θαλέλα ζηνηρείν ηνπ αηφκνπ ην νπνίν κπνξεί λα ηνλ ηαπηνπνηήζεη δελ πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ζηηο εηθφλεο 

(ξνχρα, ηαηνπάδ, πξφζσπν, ζψκα ηνπ αηφκνπ). 

 
Ρν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο  απηφλνκν ελεξγεηαθά, εμαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζσ κπαηαξηψλ θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ ζα θνξηίδνληαη ειεγρφκελα απφ ην θ/β ζηνηρείν. Ζ φιε 
δηάηαμε ρξεηάδεηαη λα ηξνθνδνηείηαη απφ κπαηαξίεο νη νπνίεο θνξηίδνληαη απφ ην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζα είλαη 

θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζε απηήλ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε 

θαηαζηάζεηο ρακειήο ειηνθάλεηαο ελψ δελ απαηηείηαη θακία ζχλδεζε κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν. Ξαξάιιεια ε ρξήζε ρακειήο 
ηάζεο ζπλερνχο ξεχκαηνο θάλεη ηελ δηάηαμε αζθαιή θαζψο δελ ηίζεηαη ζέκα αζθαιείαο ιφγσ ηεο ειεθηξηθήο ηεο 

ηξνθνδφηεζεο. Ρν ζχζηεκα ζα είλαη έηζη δηαζηαζηνινγεκέλν, ψζηε λα θαιχπηεη 90 ρξήζεηο ρσξίο ειηνθάλεηα. 
 

 Πε ζεκείν πνπ ζα επηιεγεί θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ ππεξεζία, ζα ηνπνζεηεζεί ν θεληξηθφο πχξγνο ειέγρνπ. 
Πην εζσηεξηθφ ηνπ πχξγνπ ειέγρνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν κεραληζκφο θίλεζεο θαη ε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ κε ηα 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνχο. Πε απηφλ ζα ζπλδένληαη κε θαηάιιειν ηξφπν αλά ηκήκαηα νη 

ξάγεο ηεο δηάηαμεο έσο φηνπ απηέο θηάζνπλ εληφο ηεο ζάιαζζαο θαη ζε θαηάιιειν κήθνο εληφο απηήο. Δπάλσ ζηηο ξάγεο 
ζα ηνπνζεηεζεί έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν θάζηζκα ην νπνίν κε ηελ πξνζαξκνγή θαηάιιεινπ θνξείνπ ζα νιηζζαίλεη θαηά ην 

κήθνο ησλ ξαγψλ.  
 

Πην ηέξκα ηεο δηαδξνκήο ζα ηνπνζεηεζεί ρεηξνιηζζήξαο ν νπνίνο ζα βνεζά ην ρξήζηε ζηελ απνβίβαζε θαη επηβίβαζε ζην 

θάζηζκα. Ν ρξήζηεο κφιηο επηβηβαζηεί ζην θάζηζκα ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ην κεραληζκφ θίλεζεο κέζσ 
ηειερεηξηζηεξίνπ. Ρν θάζηζκα, κέζσ ζπξκαηφζρνηλσλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ  ειεθηξνθίλεην κεραληζκφ πνπ βξίζθεηαη 

εληφο ηνπ εξκαξίνπ ηνπ πχξγνπ, ζα νιηζζαίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζάιαζζαο πάλσ ζηηο ξάγεο, ην ζπλνιηθφ κήθνο 
ησλ νπνίσλ ζα εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαιίαο φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε δηάηαμε.  

 
Πην ηεξκαηηθφ ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ην θάζηζκα ζα ζηακαηά απηφκαηα φπνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ρεηξνιηζζήξα/θνππαζηήο ζα 

γίλεηαη δπλαηή ε απνβίβαζε ηνπ ρξήζηε εληφο ηεο ζάιαζζαο. Κεηά ην πέξαο ηεο θνιχκβεζεο ζα αθνινπζείηαη ε 

αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Κε ηε βνήζεηα ηνπ ρεηξνιηζζήξα ν ρξήζηεο ζα επηβηβάδεηαη μαλά ζην θάζηζκα θαη κε εληνιή απφ ην 
ηειερεηξηζηήξην ην θάζηζκα ζα μεθηλάεη λα θηλείηαη πξνο ην ζεκείν αθεηεξίαο φπνπ ζα ζηακαηάεη απηφκαηα. Πε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο θίλεζεο κέζσ ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ ή θαη ρεηξνθίλεηα. Γηα ηελ πεξίπησζε 
ειεθηξηθήο ή κεραληθήο βιάβεο ηεο δηάηαμεο ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία κε ζθνπφ ηελ 

επαλαθνξά ηνπ ρξήζηε ζην ζεκείν επηβίβαζεο ζηελ μεξά (ζεκείν αθεηεξίαο).  

 
Όια ηα δνκηθά κέξε ηεο δηάηαμεο θαζψο θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξν-πιηθά ζχλδεζεο (θνριίεο, άμνλεο θιπ) πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν γηα ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ AISI 316L, AISI 304L, θιπ). Ρα ππφινηπα 
κέξε ρξεηάδεηαη λα είλαη απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε (πρ πνιπκεξή πιηθά, εκπνηηζκέλε μπιεία). 

 

Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο - Γηαζηάζεηο θαη απαηηήζεηο  
Ρα βαζηθά ζηνηρεία δηαζηαζηνιφγεζεο θαη απαηηήζεσλ ηεο κε κφληκεο, ζπλαξκνινγνχκελεο δηάηαμεο γηα ηελ 

απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα είλαη ηα αθφινπζα:   
• Κέγηζην βάξνο ρξήζηε: έσο 120 kg  

• Ππληειεζηήο αζθαιείαο θνξηίσλ: ηνπιάρηζηνλ 2 
• Ρχπνο ηξνθνδνζίαο: Ππλερέο ξεχκα  

• Ρξνθνδνζία ειεθηξνθηλεηήξα: 12Vdc  

• Ρξνθνδνζία ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα: 24Vdc  
• Ραρχηεηα δηαδξνκήο: απφ 0,10 έσο 0,15m/s (Αλάινγα κε ην κήθνο ηεο δηάηαμεο)  

• Κέγηζηνο αξηζκφο ρξήζεσλ αλά εκέξα: 90  
• Κέγηζηνο αξηζκφο ρξήζεσλ ρσξίο ειηνθάλεηα: 180 

• Ύςνο θαζίζκαηνο ζην ζεκείν αθεηεξίαο: πεξίπνπ 50 cm   

• Βάζνο ηεξκαηηθνχ ζεκείνπ: πεξίπνπ 75 cm  
• Ππλνιηθφ κήθνο δηάηαμεο: 26 m 
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Ζ δηάηαμε λα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο CE.  

 
Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα ηε ζπγθξφηεζε νινθιεξσκέλεο εγθαηάζηαζεο. 

Ζ φιε εγθαηάζηαζε ζα εθηειεζζεί κε πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Δπίζεκνπο Θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο 

ηεο πεξεζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα παξαθάησ ξεηά αλαθεξφκελα θαη θάζε άιιν πιηθφ ή εμάξηεκα απαξαίηεην 
γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαηαζθεπή θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, αθφκε θαη εάλ δελ απνηππψλεηαη ζε θάπνηα 

πεξηγξαθή ή πξνδηαγξαθή. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη κε κφληκε θαη δελ ζα αιιάμεη ηε θπζηθή 
κνξθνινγία ηεο παξαιίαο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ επί ηνπ Αηγηαινχ ζα γίλεηαη κε απιή έκπεμε αλνμείδσησλ ληηδψλ 

πνπ παξάιιεια ζα εμαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ζπζθεπήο ζε φιν ην κήθνο ηεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλε ζηελ παξαιία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ. 
 

Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 θαη ISO 45001:2018 ή ηζνδχλακα 
απηψλ. 

Ζ Αλάδνρνο εηαηξεία ζα παξέρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηφζν ησλ κεραληθψλ κεξψλ 
φζν θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ.  

 

Ν Αλάδνρνο, ρσξίο πξφζζεηε δαπάλε γηα ηελ πεξεζία, είλαη ππνρξεσκέλνο κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο (2 έηε) ηνπ 
ζπζηήκαηνο λα ελεκεξψλεη, αλαβαζκίδεη ή αληηθαζηζηά ην ινγηζκηθφ ειέγρνπ ησλ δηαηάμεσλ κε θάζε λεφηεξε έθδνζε πνπ 

δηαηίζεηαη απφ ηνλ Θαηαζθεπαζηή. 
 

Πηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνχ ρσξίο πξφζζεηε ρξέσζε γηα ηελ πξψηε 

πεξίνδν ιεηηνπξγίαο, κέρξη ηελ απφζπξζή απφ ηελ αθηή.  
 

Πηε δηάξθεηα απηή ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη θαη’ ειάρηζηνλ κηα (αλά κήλα) ηαθηηθή πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε θάζε ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή άιιεο 

ιεηηνπξγηθήο αλσκαιίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ή/θαη ζχζηεκα, ή/θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ( εθ’ φζνλ απαηηείηαη ) κέξνπο ή ηνπ 
ζπλφινπ απηψλ ρσξίο θακία πξφζζεηε δαπάλε γηα ηελ πεξεζία. Ρν θφζηνο φισλ ησλ αλαισζίκσλ, αληαιιαθηηθψλ, 

ιηπαληηθψλ, κηθξν-πιηθψλ, θιπ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 
- Ξαθέην ηειεκεηξίαο  

Νη άλζξσπνη κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θάπνηεο θνξέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ παξαιία ή κε 
θπκαηηζκφ. Ρηο ζπλζήθεο απηέο δπζηπρψο ηηο δηαπηζηψλνπλ αθνχ θηάζνπλ ζηελ αθηή. Ππλεπψο έρνπλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ 

ηνπ λα θνιπκπήζνπλ κε ηηο ζπλζήθεο απηέο ή λα κεηαθηλεζνχλ ζε κηα άιιε παξαιία.   

Δίλαη πνιχ βνιηθφ γηα ηα άηνκα απηά λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφ ην ζπίηη ηνπο λα βιέπνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 
ζηελ αθηή. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο παθέηνπ ηειεκεηξίαο ζηελ παξαιία, ην νπνίν λα θαιχπηεη ηηο 
παξαπάλσ απαηηήζεηο θαη λα παξέρεη επηπιένλ δηεπθνιχλζεηο. Ρν παθέην ηειεκεηξίαο ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηε κε κφληκε 

ζπλαξκνινγνχκελε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα.  

Θάζε δηάηαμε γηα ηε απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα Ρειεκεηξίαο. Ρν 
ζχζηεκα απηφ ζα επηηξέπεη ηε ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο ζην δηαδίθηπν κέζσ 3G δηθηχνπ.  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα βξεη ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν ζχλδεζεο ηεο δηάηαμεο ζην δηαδίθηπν πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη ηελ 
θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παθέηνπ ηειεκεηξίαο. Θάζε θφζηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν ζα 

θαιχπηεηαη απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, δειαδή γηα δχν έηε θαη ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

Ζ δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα θάλεη ιήςε θσηνγξαθηψλ, φπνπ ζα είλαη 

ηφζν αλαιπηηθέο ψζηε λα παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζην ρξήζηε φπσο π.ρ. ν θπκαηηζκφο ηεο ζάιαζζαο εθείλε 
ηε ζηηγκή, θαη ηαπηφρξνλα ηφζν αζθαιείο φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ηνπο. Ζ επεμεξγαζία ησλ 
εηθφλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο θψδηθεο, πνπ ζα ζνιψλνπλ ηα άηνκα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιήςε 

ζε άκεζν ρξφλν, ψζηε λα κελ δηαθξίλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Θαλέλα ζηνηρείν ηνπ αηφκνπ 

ην νπνίν κπνξεί λα ηνλ ηαπηνπνηήζεη δελ πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ζηηο εηθφλεο (ξνχρα, ηαηνπάδ, πξφζσπν, ζψκα ηνπ 
αηφκνπ). Ζ θάκεξα πνπ ζα δηαζέηεη ε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα γηα λα επηηχρεη ην ζθνπφ 
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απηφ ζα πξέπεη λα έρεη αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 720p. Ξαξάιιεια νη εηθφλεο πνπ ζα ιακβάλεη ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη θαη ζε 
ηζηνζειίδα ηεο ζπζθεπήο πξνθεηκέλνπ λα κελ απαηηείηαη απφ ην Γήκν λα δηαζέηεη εμππεξεηεηή (server) γηα ηελ απεηθφληζε 

ησλ δεδνκέλσλ. 
Ρν παθέην ηειεκεηξίαο ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ζπζθεπήο (π.ρ. δήκν) λα παξαθνινπζεί ηελ 

θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο θαη λα ιακβάλεη δεδνκέλα γηα ηε ρξήζε ηεο. Ν ηδηνθηήηεο ηεο ζπζθεπήο (Γήκνο) ζα πξέπεη λα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα “ηξέρεη” δηαγλσζηηθά πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, ηηο επηδφζεηο θαη ρξήζεηο 
ηεο δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα. Ζ δπλαηφηεηα απηή πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κέζσ εηδηθήο 

πιαηθφξκαο πνπ ζα παξέρεη ζην Γήκν ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. Ζ πιαηθφξκα απηή ζα δίλεη ζην Γήκν ηε δπλαηφηεηα λα 
θάλεη είζνδν κέζσ κνλαδηθψλ θσδηθψλ γηα λα παξαθνινπζεί φπνηε ην επηζπκεί ηελ θαηάζηαζε ηεο δηάηαμεο. Γειαδή, λα 

ηξέμεη δηαγλσζηηθά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ψζηε λα εμαθξηβψζεη αλ ε δηάηαμε είλαη ιεηηνπξγηθή ή λα δηαπηζηψζεη αλ θάπνηα 

παξάκεηξνο πιεζηάδεη ζε νξηαθή ηηκή πνπ ππνδειψλεη φηη ζα πξνθιεζεί βιάβε ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Πθνπφο απηνχ είλαη ε 
πξφβιεςε βιάβεο θαη ε ηειε-δηάγλσζε βιάβεο, γεγνλφο πνπ ζα θαζηζηά πην γξήγνξε ηελ επηδηνξζσηηθή επέκβαζε άξα είηε 

ηε κε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο, είηε ηεο άκεζεο επαλαθνξάο ηνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο. Ρα δεδνκέλα 
πνπ ζα αληινχληαη απφ ηε δηάηαμε θαη ζα απεηθνλίδνληαη ζηελ πιαηθφξκα, δε ζα δηαγξάθνληαη θαη ζα δηαηεξνχληαη θαζφιε 

ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, δειαδή γηα δχν εκεξνινγηαθά έηε. 
Ζ πιαηθφξκα ζα είλαη ιεηηνπξγηθή ηνπιάρηζηνλ ζηνπο πην δηαδεδνκέλνπο πεξηεγεηέο ηζηνχ (web browsers) φπσο Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari. 

Νη ππεχζπλνη ηνπ δήκνπ πνπ ζα ρεηξίδνληαη ηελ πιαηθφξκα ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ αλά πάζα 
ζηηγκή, κέζσ ησλ θσδηθψλ εηζφδνπ πνπ ζα δνζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο θαη λα αληιήζνπλ 

δεδνκέλα γηα απηήλ, ρσξίο λα κπνξνχλ λα επέκβνπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ ή ηελ δηαγξαθή ζηνηρείσλ. Γεδνκέλνπ 
φηη ζθνπφο ηεο πιαηθφξκαο είλαη κφλν ε άληιεζε δεδνκέλσλ απφ ηε δηάηαμε. 

Ρν παθέην ηειεκεηξίαο, σο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, ζα ιεηηνπξγεί, βάζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο, γηα φζν ρξφλν 

είλαη εγθαηεζηεκέλε ε δηάηαμε ζηελ παξαιία θαη γηα ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, δειαδή γηα δχν εκεξνινγηαθά 
έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Ρν θφζηνο αλάπηπμεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ παθέηνπ ηειεκεηξίαο 

πξνυπνινγίδεηαη ζηελ ηηκή ηεο δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα θαη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί 
απφ ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά. 

 
 

 

 
- Φσηνζπλαγεξκφο  

Ζ κε κφληκε ζπλαξκνινγνχκελε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
θσηνζπλαγεξκφ. Ζ ηνπνζέηεζε θσηνζπλαγεξκνχ απνζθνπά ζηελ απνηξνπή θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ θαη ρξήζεσλ ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο. Ν θσηνζπλαγεξκφο απνηειείηαη απφ έλαλ αηζζεηήξα θίλεζεο θαη απφ έλαλ πξνβνιέα led. Όηαλ ν 

αηζζεηήξαο εληνπίζεη θίλεζε θνληά ζηε δηάηαμε ελεξγνπνηεί ηνλ πξνβνιέα ψζηε λα ηε θσηίζεη, ιεηηνπξγψληαο απνηξεπηηθά 
γηα φπνηνλ ζέιεη λα πιεζηάζεη θνληά ζε απηήλ θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο. 

  
 

2. ΙΝΡΖΟΑΠ (ΛΡΝΕ) ΓΗΑ ΑΚΔΑ 

 
- ΛηνπΕηέξα  

Ξάλσ ζηε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα ηνπνζεηείηαη αθξνθχζην ληνπο ζε θαηάιιειν 
χςνο θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα. Ν δηαθφπηεο ξνήο ηνπ ζα πξέπεη λα έρεη ιεηηνπξγία 

ρξνλνθαζπζηέξεζεο γηα εμνηθνλφκεζε λεξνχ. Ρν αθξνθχζην ζα είλαη ξπζκηδφκελεο θαηεχζπλζεο θαη κεηαβιεηήο 
ξνήο, γηα ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ηε κεηαβαιιφκελε ξνή, ζε πεξίπησζε αλέκσλ. 

 

- Ληνπδ  
 Ζ ληνπδηέξα ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ θχξηα δνκή ηνπ πχξγνπ ηεο δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε 

ζάιαζζα. Ζ ληνπδηέξα απηή ζα βνιεχεη ηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα γηαηί δελ ζα βξέρνπλ ην αλαπεξηθφ ηνπο ακαμίδην. 
Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ε ληνπδηέξα είλαη: 

• Ρν αθξνθχζην ηνπ ληνπο ζα πξέπεη λα έρεη ξπζκηδφκελε θαηεχζπλζε θαη κεηαβιεηή έληαζε ξνήο, ηφζν γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε λεξνχ, φζν θαη κεηαβαιιφκελε έληαζε ξνήο ζε πεξίπησζε έληνλσλ αλέκσλ.  
• Ζ ληνπδηέξα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηάκεηξν ζσιήλα ½’’ κε χςνο απφ 1.80 έσο 2.20 κέηξα.  
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• Ν θψδσλαο ηεο ληνπδηέξαο ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαβάιιεηαη ε γσλία ηνπ θαζψο θαη λα 
ξπζκίδεηαη ε πίεζε ηνπ λεξνχ.  

• Ν δηαθφπηεο ηεο ληνπδηέξαο ζα πξέπεη λα είλαη παηεηφο κε ρξνλνθαζπζηέξεζε. 
• Όια ηα δνκηθά κέξε ηεο ληνπδηέξαο θαζψο θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξν-πιηθά ζχλδεζεο (θνριίεο, άμνλεο θιπ.) πξέπεη 

λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν γηα ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ. AISI 316L, AISI 304L, θιπ.). 

Ξξνζαξκνζκέλε ληνπδηέξα ζε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα.  
 

 
 

ΝΚΑΓΑ Β 

1. ΙΝΚΔΛΝΗ ΜΙΗΛΝΗ ΓΗΑΓΟΝΚΝΗ ΞΑΟΑΙΗΑΠ ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑ ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΑΚΔΑ, ΑΞΝΡΔΙΝΚΔΛΝΗ  
ΑΞΝ ΑΟΘΟΥΡΑ ΡΚΖΚΑΡΑ  

Γηάδξνκνο πξνζπειάζηκνο απφ πεδνχο θαη ΑΚΔΑ. Θα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπο θαλνληζκνχο γηα πξφζβαζε απφ άηνκα κε 
δπζθνιίεο θίλεζεο θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001:2015, 14001:2015 θαη 

18001: 2007 ή ηζνδχλακα απηψλ.  
Θα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο (ΔΙΝΡ 1439_2013, 

ΞΔΘΑ – Πρεδηάδνληαο γηα Όινπο θαη Όινη ζηελ Άκκν): 

 
1. Θα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ιπφκελα ηκήκαηα κε κέγηζην κήθνο 2,5 κ. γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη θφξησζή 

ηνπο. 
2. Ρν ειάρηζην πιάηνο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 1,5κ. ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεκπφδηζηε φδεπζε ησλ ρξεζηψλ 

αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. 

3. Ρα φπνηα δηάθελα ή αλνίγκαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ δηαδξφκνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ζε πιάηνο ηα 2 εθ. 
4. Νη δηάδξνκνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηάθελα εγθάξζηα ηεο δηαδξνκήο φδεπζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο άκκνπ. Ζ 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ δηάθελσλ γηα ηελ φδεπζε ηεο άκκνπ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 20 εθ θαη ην πιάηνο ηνπο δελ 
ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2 εθ.  

5. Κε ζθνπφ λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θίλεζε ρξεζηψλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ πάλσ ζην δηάδξνκν ζα πξέπεη ηα 
ιπφκελα ηκήκαηά ηνπ λα είλαη άθακπηα δεκηνπξγψληαο επίπεδεο επηθάλεηεο αθφκα θαη φηαλ ην έδαθνο είλαη ηδηαίηεξα 

ηξαρχ. 

6. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη αξζξσηή ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εχθνιε πξνζαξκνγή ηεο 
ζρεηηθήο θιίζεο ηνπο, αληηκεησπίδνληαο έηζη ηπρφλ κεηαβνιέο ζηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ζηα ζεκεία ζχλδεζήο ηνπο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2 εθ. 
7. Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δηαδξφκνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί δίπια ζην ζεκείν επηβίβαζεο ηεο 

κε κφληκεο βνεζεηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο απηήο 

ζα πξέπεη λα είλαη 40-50εθ. 
8. Νη δηάδξνκνη ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ εκπνηηζκέλε μπιεία, DECK εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη απφ 

αλνμείδσηα πιηθά θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη αληνρήο ζε ζπλζήθεο αθξαίαο έθζεζεο ζηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία.  

9. Δπεηδή ν δηάδξνκνο απηφο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ινπφκελνπο είλαη απαξαίηεην λα είλαη 

δηαβαηφο κε γπκλά πφδηα. 
 

Ν μχιηλνο δηάδξνκνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απεγθαηαζηαζεί ζην ηέινο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ αθήλνληαο ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ αλέπαθν. Ρν θφζηνο κεηαθνξάο ηνπ ζπλφινπ ησλ αξζξσηψλ ηκεκάησλ ηνπ μχιηλνπ δηαδξφκνπ γηα ΑκεΑ (θαη 

ησλ πιηθψλ ζπλαξκνιφγεζήο ηνπ) έσο ηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, ην θφζηνο φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ παξειθφκελσλ κηθξνυιηθψλ ζπλαξκνιφγεζεο, ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο ηνπ δηαδξφκνπ θαζψο θαη ην θφζηνο 

ηεο πξψηεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ δηαδξφκνπ ζηελ αθηή ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή. 

 
     

   
ΝΚΑΓΑ Γ 

1. ΚΖ ΚΝΛΗΚΝ, ΙΝΚΔΛΝ, ΜΙΗΛΝ ΑΞΝΓΡΖΟΗΝ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑ ΑΚΔΑ   

Ρα απνδπηήξηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή απφ άηνκα ηα νπνία ελ 
γέλεη είλαη πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο. Ρα πξνο πξνκήζεηα απνδπηήξηα ζα πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ ην δπλαηφλ 
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κηθξφηεξν ρψξν, λα είλαη εχθνια ζηε ρξήζε θαη λα εμαζθαιίδνπλ απφιπηε αζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπλνδνχο 
απηψλ. 

Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα ηε 
ζπγθξφηεζε νινθιεξσκέλεο εγθαηάζηαζεο. Ζ φιε εγθαηάζηαζε ζα εθηειεζζεί κε πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο πεξεζίαο. Δθηφο απφ ηα παξαθάησ ξεηά αλαθεξφκελα, ζα 

πεξηιακβάλεη θαη θάζε άιιν πιηθφ ή εμάξηεκα απαξαίηεην γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαηαζθεπή θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
απνδπηεξίνπ, αθφκε θαη εάλ δελ απνηππψλεηαη ζε θάπνηα πεξηγξαθή ή πξνδηαγξαθή. 

Όια ινηπφλ ηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο 
ιεηηνπξγίαο, κε ππνθείκελα ζε ηαρεία θζνξά θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφ ζπληήξεζε. 

Όια ηα πιηθά θαη ηα εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο εγθαηεζηεκέλα. 

Ρνλίδεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ (αθφκε θαη ν ηξφπνο κεηαθνξάο ή απνκάθξπλζεο πιηθψλ) πξέπεη πιένλ 
φισλ ησλ άιισλ (ηήξεζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, θιπ) λα ηπγράλεη ηεο εγθξίζεσο ηεο πεξεζίαο 

γηα απνθπγή δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζε ρξήζηεο ησλ ρψξσλ.  
 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  
 

Ξξφθεηηαη γηα κε κφληκν, μχιηλν, ζπλαξκνινγνχκελν απνδπηήξην γηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή άηνκα ηα νπνία ελ 

γέλεη είλαη πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο θαη ζα απνηειείηαη απφ : 
- Γάπεδν  

- Νξνθή 
- Ρνίρνπο  

- Θχξα 

- Θάζεηα δνθάξηα ζηήξημεο 
- Ππλδέζεηο δνθψλ 

- Ξάγθν  
- Θξεκάζηξεο 

- Σεηξνιαβέο  
Όια ηα δνκηθά κέξε ηνπ απνδπηεξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθά μχια θαηάιιεια γηα ρξήζε θνληά ζε ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. Όια ηα πιηθά ζχλδεζεο (θνριίεο θιπ) είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ AISI 316L, AISI 304L, θιπ). Ρα ππφινηπα κέξε κπνξνχλ λα είλαη απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηε 
δηάβξσζε (πρ πνιπκεξή πιηθά, γαιβαληδέ). Πε θάζε πεξίπησζε ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια γηα ρξήζε θνληά ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 
Ρν παξαπάλσ απνδπηήξην ζα παξαδνζεί πιήξεο θαη έηνηκν γηα ρξήζε, ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί θαη ζα 

έρεη πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια (ρσκαηνπξγηθά) απφ ηελ πεξεζία.  

 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 

1. Γηαζηάζεηο ρψξνπ 

Ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο ειεχζεξνο ρψξνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ απνδπηεξίνπ γηα λα κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ην αλαπεξηθφ 
ακαμίδην ζα πξέπεη λα είλαη 1,50Σ1,50κ ηνπιάρηζηνλ.  

 
2.Γάπεδν 

Ρν δάπεδν ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ζπλαξκνινγνχκελα κέξε γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη θφξησζή ηνπ. Ζ 
επηθάλεηά ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη νκαιή. Πηα ζεκεία έλσζεο ησλ επηκέξνπο κεξψλ ηνπ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε κε δεκηνπξγία απιαθηψλ κε χςνο αλψηεξν ησλ 0.5 εθ. θαη πιάηνο αλψηεξν ησλ 2 εθ. 

 
3.Ρνηρψκαηα 

Ρα ηνηρψκαηα ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ζπλαξκνινγνχκελα κέξε γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη θφξησζή ηνπο.  Γηα 
λα δηαθπιάζζεηαη ε ηδησηηθφηεηα  ηνπ ρξήζηε θαη ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφο θπζηθφο θσηηζκφο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ απφζηαζή απφ ην δάπεδν 20-30εθ. θαη ηειηθφ χςνο 180-200 εθ. 

 
4.Νξνθή 
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Ζ νξνθή ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ζπλαξκνινγνχκελα κέξε γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη θφξησζή ηεο. Δπίζεο ζα 
πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε θεθιηκέλε ζέζε ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηελ παξακνλή πγξψλ θαη ζηεξεψλ ζηνηρείσλ ζηελ 

επηθάλεηά ηεο. 
 

5.Θχξα 

Ζ ζχξα ζα πξέπεη λα έρεη σθέιηκν πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,90κ. θαη ειεχζεξν χςνο 2,20κ. Ξξέπεη λα είλαη ζπξφκελε ή 
αλνηγφκελε κε θξέλν ψζηε λα κελ ηελ παξαζχξεη ν αέξαο. Γε ζα πξέπεη λα απαηηείηαη κεγάιε δχλακε ρεηξηζκνχ θαη δελ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη κεραληζκφ απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 
ρεηξνιαβή ζηα 90εθ. απφ ην δάπεδν. 

 

6.Ξάγθνο 
Ρν απνδπηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πάγθν πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηα ΑκεΑ ζηελ αιιαγή ξνχρσλ ζε μαπισηή ζέζε. Ν 

πάγθνο ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφο, κε βάζνο 70 εθ., ειάρηζην πιάηνο 1,50κ. θαη απφζηαζε 50εθ. απφ ην έδαθνο. Ρν πιηθφ 
θαηαζθεπήο ηνπ πάγθνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ζαιάζζηα δηάβξσζε θαη 

λα κελ επλνεί ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ. Νη αθκέο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη θακπχιεο γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ. 
 

7.Ινηπφο εμνπιηζκφο (θξεκάζηξεο, ρεηξνιαβέο θ.α.) 

Ρν απνδπηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ρεηξνιαβέο ζηξνγγπιήο δηαηνκήο πνπ λα αληέρνπλ ζε θφξηηζε 100ργξ. Θα πξέπεη λα 
ππάξρεη απφ κία ρεηξνιαβή ηνπνζεηεκέλε θαηαθφξπθα εθαηέξσζελ ηνπ πάγθνπ ε νπνία λα εθηείλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ 

ηα 80 έσο ηα 120εθ απφ ην δάπεδν. Δπίζεο, απαηηείηαη ε χπαξμε κίαο ρεηξνιαβήο ηνπνζεηεκέλεο ζε νξηδφληηα ζέζε 
θεληξηθά ηνπ ηνηρψκαηνο φπηζζελ ηνπ πάγθνπ. Ζ ελ ιφγσ ρεηξνιαβή ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε απφζηαζε κεηαμχ 

90 θαη 120εθ. απφ ην δάπεδν θαη λα έρεη ειάρηζην κήθνο 60εθ. Αθφκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρεηξνιαβή ζηνλ ηνίρν δίπια 

ζηελ ζχξα ηνπνζεηεκέλε θαηαθφξπθα ε νπνία λα εθηείλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ ηα 90 έσο ηα 120εθ απφ ην δάπεδν. 
Ρέινο, ην απνδπηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θξεκάζηξεο θπθιηθήο δηαηνκήο (γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ) 

ηνπνζεηεκέλεο ζε χςε 1,20 θαη 1,80κ. εθαηέξσζελ ηνπ πάγθνπ. 
 

8.Πήκαλζε 
Πχκβνια, πηθηνγξάκκαηα, ζρέδηα, θείκελα θ.ιπ. πνπ απνηεινχλ ηελ ζήκαλζε είλαη ηππνπνηεκέλα, απιά, επδηάθξηηα, ζε 

έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ην ππφβαζξφ ηνπο, ηνπνζεηεκέλα ζε ζέζεηο αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο. 
 

ΝΚΑΓΑ Γ 
1. ΚΖ ΚΝΛΗΚΝ, ΙΝΚΔΛΝ WC ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΚΔΑ  

Θηλεηή θακπίλα θαη βηνινγηθή ηνπαιέηα γηα ΑΚΔΑ θαηαζθεπαζκέλε, θαηά ην πξφηππν UNIEN 16194 ή ηζνδχλακν ηνπ θαη κε 

εγγχεζε πιηθψλ 2 εηψλ θαη εγγχεζε δηαζεζηκφηεηαο αληαιιαθηηθψλ γηα 10 έηε . 
 

Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζαιάκνπ ζα είλαη επαξθήο , ψζηε λα επηηξέπεηαη ε άλεηε θίλεζε ελφο αηφκνπ κε αλαπεξηθφ ακαμίδην 
κε ηνλ ζπλνδφ ηνπ θαη ηελ πιήξε πεξηζηξνθή ηνπ (360 κνίξεο). 

 

- Ν εζσηεξηθφο ρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν 155 εθ. ζε βάζνο θαη πιάηνο ψζηε λα παξέρεηαη ηθαλφο ρψξνο 
γηα ηνπο ειηγκνχο ελφο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. 

- Ρν ειάρηζην χςνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 κ. ζην ςειφηεξν ζεκείν ηεο θακπίλαο. 
- Ρν ειεχζεξν πιάηνο ηεο ζχξαο ζα πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν 80εθ. 

- Θα πξέπεη λα δηαζέηεη εζσηεξηθέο κπάξεο ζηήξημεο. 
- Ζ ιεθάλε ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ κε θιαπέην. 

- Θα πξέπεη λα δηαζέηεη δνρείν γηα ραξηνκάληεια, εηδηθή ζπζθεπή απνιχκαλζεο ρεξηψλ θαη εηδηθή ζήθε γηα ραξηί 

πγείαο. 
- Ζ πφξηα ζα πξέπεη λα έρεη κεραληζκφ θιεηζίκαηνο κε ειαηήξην θαη έλδεημε θαηεηιεκκέλνπ. 

- Ρν δάπεδν ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ. 
- Ζ νξνθή ή κέξνο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ δηαπγέο ή εκηδηαθαλέο πιηθφ ψζηε λα επηηξέπεηαη ν 

θπζηθφο θσηηζκφο. 

- Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή αλνίγκαηα γηα πνιχ θαιφ εμαεξηζκφ. 
- Θα πξέπεη λα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζή ηεο κε πεξνλνθφξν αλπςσηηθφ 
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ή παιεηνθφξν θαζψο θαη ε άλεηε ηνπνζέηεζή ηεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο. 
- Ρα πιηθά θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη άθιεθηα θαη αλζεθηηθά ζε πςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

- Ρν εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κε πνξψδε πιηθά ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηφο 
ν γξήγνξνο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε. 

- Ν ζρεδηαζκφο ηεο ηνπαιέηαο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ κέγηζην αξηζκφ πιήξσλ ρξήζεσλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε 

φιεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο δεμακελήο ιπκάησλ. Ζ δεμακελή ιπκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα 
δηαθξάγκαηνο θαη ζχζηεκα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. Δπίζεο είλαη απαξαίηεην λα έρεη εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ 

θαη θαηαζθεπή ψζηε λα επηηξέπεηαη ν εχθνινο θαζαξηζκφο ηεο. Ρέινο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ 
(πνπ λα θαηαιήγεη εθηφο θακπίλαο) θαη λα πεξηέρεη ην απαξαίηεην ρεκηθφ πγξφ γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ νζκψλ 

ελψ ηαπηφρξνλα ζα εμαζθαιίδεηαη θαη ε απνιχκαλζε. 

Νη ρεκηθέο ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
ζπκκφξθσζή ηνπο κε ην πξφηππν EN 16194:2012. 

 
 

 
 

ΝΚΑΓΑ Δ  

1. ΜΙΗΛΖ ΝΚΞΟΔΙΑ ΚΔ ΘΑΙΑΚΥΡΖ ΓΗΑΚΔΡΟΝ 2,20 ΚΔΡΟΥΛ 
Πηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ζα δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη ζθίαζεο πνπ λα είλαη πξνζβάζηκνη απφ αλαπεξηθά ακαμίδηα κε ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλσλ επαγγεικαηηθψλ νκπξειψλ παξαιίαο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
• Γηάκεηξνο: 2,20 κέηξα 

• Μχιηλνο ηζηφο καζίθ κε χςνο 3,00 κέηξα  θαη δηάκεηξν απφ 8 έσο 10 cm. 

• Ξπθλή πιέμε ςάζαο 3 έσο 5 cm ή θαιακσηή 
• Πθειεηφο απφ γαιβαληδέ ζσιήλα ½ ίληζαο.  

• Γηαηξνχκελε θεληξηθή ζσιήλα δηακέηξνπ 10 cm θαη πάρνπο 4mm. 
• Γαιβάληδέ θαπέιν ζην πάλσ κέξνο ηεο νκπξέιαο 

• Αληνρή ζε αλέκνπο έσο 8 κπνθφξ 
• Αλζεθηηθφο ζθειεηφο κε αληηαλεκηθέο αληεξίδεο θαη θνιάξν ζηήξημεο 

Θα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζηνηβαδφκελεο νκπξέιεο γηα εχθνιε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε. Νη ρψξνη απηνί πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κε δηαδξφκνπο κε ηνπο ππνινίπνπο πξνζβάζηκνπο ρψξνπο ηεο παξαιίαο. Ρν εκβαδφ ηνπο ζα είλαη θαηάιιειν 
γηα λα θηινμελήζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε αλαπεξηθά ακαμίδηα θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο. 

 
ΝΚΑΓΑ ΠΡ 

1. ΜΙΗΛΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖ (ΞΔΟΓΘΝΙΑ) ΚΔ ΜΙΗΛΝ ΞΑΡΥΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ 6,00 Κ2 

 
Μχιηλνη κε κφληκνη ζπλαξκνινγνχκελνη ρψξνη ζθίαζεο (πέξγθνιεο) (επηθάλεηαο 6,00 m2 ε θάζε κία). 

 
Θάζε πέξγθνια ζα απνηειείηαη απφ μχιηλν πάησκα ζπλνιηθήο δηάζηαζεο 2,00 Σ 3,00 κέηξα.  Ρα φπνηα δηάθελα ή αλνίγκαηα 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ παηψκαηνο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ζε πιάηνο ηα 2 εθ. Κε ζθνπφ λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θίλεζε 

ρξεζηψλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ ζηνλ ρψξν ζθίαζεο ζα πξέπεη ηα ηκήκαηα ηνπ παηψκαηνο λα είλαη άθακπηα 
δεκηνπξγψληαο επίπεδεο επηθάλεηεο αθφκα θαη φηαλ ην έδαθνο είλαη ηξαρχ. Ρν μχιηλν πάησκα ζα ζπλδέεηαη κε θάζεηα 

μχιηλα δνθάξηα ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 70 ρηιηνζηψλ. Ζ ζχλδεζε ζα γίλεηαη κε θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο απφ 
αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ AISI 316L, AISI 304L, θιπ).  

 
Ρα θάζεηα δνθάξηα ζην πάλσ κέξνο ηνπο ζα ζπλδένληαη κε νξηδφληηα δνθάξηα ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο ίδησλ δηαζηάζεσλ, ηα 

νπνία ζα απνηεινχλ ην πιαίζην ηεο νξνθήο ηεο πέξγθνιαο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε νξνθή είλαη ζηαζεξή, ε ζχλδεζε ησλ 

ελ ιφγσ δνθαξηψλ ζα εληζρπζεί κε επηπιένλ αληεξίδεο, πνπ ζηεξεψλνληαη κε βίδεο θαηάιιεινπ κήθνπο. Πηελ νξνθή ζα 
ηνπνζεηνχληαη ηκήκαηα αλζεθηηθνχ παληνχ κέγηζηνπ πιάηνπο 60 εθ., ψζηε λα θαιπθζεί ε επηθάλεηα ηεο νξνθήο. Ρν 

κέγηζην χςνο ηεο πέξγθνιαο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζα είλαη 2,30 κέηξα. H πέξγθνια δελ ζα δηαζέηεη θιίζε θαη ζα 
έρεη δπλαηφηεηα απνζπλαξκνιφγεζεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή απαηηεζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

 

Όια ηα δνκηθά κέξε ηεο πέξγθνιαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ Πνπεδηθή Ξεχθε κε πξνζηαζία απφ βεξλίθη εκπνηηζκνχ, 
ψζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε θνληά ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Όια ηα πιηθά ζχλδεζεο (θνριίεο θιπ) είλαη 
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θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ AISI 316L, AISI 304L, θιπ). 
Ρα ππφινηπα κέξε κπνξνχλ λα είλαη απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε (πρ πνιπκεξή πιηθά, αινπκίλην θ.α). Πε θάζε 

πεξίπησζε ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε θνληά ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 
 

Ν παξαπάλσ ρψξνο ζθίαζεο ζα παξαδνζεί πιήξεο θαη έηνηκνο γηα ρξήζε, ηνπνζεηεκέλνο ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί θαη 

ζα έρεη πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια (ρσκαηνπξγηθά) απφ ηελ πεξεζία. 
 

 
ΝΚΑΓΑ Ε 

1. ΔΞΗΓΟΑΦΔΠ ΠΖΚΑΛΠΖΠ (ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΔΠ ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ) ΚΔ ΠΡΙΝ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΑΓΔΗΜΖ ΡΥΛ 

ΘΔΠΔΥΛ ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΥΛ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΑΚΔΑ ΠΡΖΛ ΑΘΡΖ 
(ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΡΑΗ ΘΑΗ Ζ ΔΞΗΓΑΞΔΓΗΑ ΠΖΚΑΛΠΖ ΞΑΟΘΗΛΓΘ)   

 
Ζ θαηαζθεπή ηνπο  δηέπεηαη απφ ηηο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ Ξ1-Ξ94 θαη 

πξφζζεησλ πηλαθίδσλ Ξξ1-Ξξ18β Αληαλαθιαζηηθφηεηαο Ξηλαθίδσλ Πήκαλζεο κε ελδεηθηηθφ ρξεζηκνπνηνχκελν ηχπν 
κεκβξάλεο Ρχπνπ Η θαη επίπεδν θχιινπ αινπκηλίνπ θξάκαηνο ΑΗΚg2 πάρνπο 2-3 mm. 

 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο πηλαθίδσλ :  
 

 Ξηλαθίδα γηα ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο  (60*40 εθ.) 

 Ξηλαθίδα γηα ρψξν απνδπηεξίσλ θαη WC (60*40 εθ.) 

 Ξηλαθίδα γηα ληνπδ (60*40 εθ.) 

 Ξηλαθίδα γηα ηε δηάηαμε απηφλνκεο πξφζβαζεο ΑΚΔΑ ζηε ζάιαζζα (60*40 εθ.) 

 
Ρνπνζεηνχληαη πάληα εθηφο ειεπζέξνπ πιάηνπο θαη χςνπο ηεο δψλεο φδεπζεο, ζε χςνο 1,40-1,60κ. θαη θέξνπλ ην Γηεζλέο 

Πχκβνιν Ξξνζβαζηκφηεηαο. Νη πηλαθίδεο ζα ζηεξίδνληαη ζε ζηχινπο, νη νπνίνη είλαη κεκνλσκέλνη απινί ζσιελσηνί 

νξζνζηάηεο θπθιηθήο δηαηνκήο 2’’, χςνπο 1,40-1,60κ. Δίλαη θέξνληα ζηνηρεία επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη νη, ζρεηηθά 
κηθξνχ κεγέζνπο, πηλαθίδεο (<2m2). Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί ζε εκθαλέο ζεκείν ζεκείν, πηλαθίδα ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ 

ην ΔΞΑΛΔΘ ΔΠΞΑ κε αλαθνξά θαη ζην φλνκα ηνπ Γηθαηνχρνπ (29,7 * 42 εθ.) θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθφ Plexiglas. 
Ππκπεξηιακβάλεηαη ε επηδαπέδηα ζήκαλζε γηα ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ησλ ΑΚΔΑ. 

 
                                                                                                                                                                      

 

                           
          ΚΔΠΠΖΛΖ 24-01-2022                                                                  ΚΔΠΠΖΛΖ 24-01-2022 

              H   ΠΛΡΑΜΑΠΑ                                                    Ζ ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΟΗΑ Γ/ΛΡΟΗΑ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 
 

 

 
 

ΞΝΙΡΗΚΖ ΚΑΟΗΑ ΑΛΑΓΛΩΠΡΝΞΝΙΝ         ΘΑΟΑΠΡΑΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ 
     ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ, M.Sc.                                                 ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ, M.Sc. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β – ΔΔΔ  

Διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μεςςινθσ. 

 
Σχετικι ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο 
του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 
αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των 
οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ+. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο  
 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ «ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ - ΦΙΙΝ ΠΚΝΟΦΥΠΖΠ» 
 

 
 

 
Α/Α ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

(ΛΑΗ / ΝΣΗ) 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ 

 
1 

 

1.1 Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο ηεο ΘΑ αξηζκ. 

ΓΓΞ/Β0010068/0624Β ΔΜ2017 - ΦΔΘ 2255/Β/3-7-2017, 
«Θαζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, 

αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε 
απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο 

κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ» θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

άξζξνπ 16 «εμππεξεηήζεηο ΑΚΔΑ», θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ 
νδεγηψλ (ΔΙΝΡ 1439-2013, ΞΔΘΑ – ζρεδηάδνληαο γηα φινπο 

, φινη ζηελ άκκν ) θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Ξ. ΞΔΟ. ΣΩΟ. & 
ΓΖΚ.ΔΟΓΩΛ (52907/2009-ΦΔΘ 2621/Β/31-12-2009). 

 
 
 
 
 

ΛΑΗ 

  

1.2 Ρα ζπζηήκαηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πξννξίδνληαη γηα λα 

παξέρνπλ ζε θηλεηηθά αλάπεξνπο ή ζε άηνκα ηα νπνία ελ γέλεη 
είλαη πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο, ηε δπλαηφηεηα απηφλνκεο 

πξφζβαζεο ζηε ζάιαζζα, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη δπζρεξήο ε 
δηέιεπζε ησλ ππφινηπσλ επηζθεπηψλ-ρξεζηψλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ζα πξέπεη ηα πξνο πξνκήζεηα ζπζηήκαηα λα 

θαηαιακβάλνπλ ην δπλαηφλ κηθξφηεξν ρψξν, λα είλαη εχθνια 
ζηε ρξήζε, ρσξίο λα απαηηείηαη θακία ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε 

ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε αιιά θαη λα εμαζθαιίδνπλ απφιπηε 
αζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο ή θαη ηνπο ζπλνδνχο απηψλ. 

 

 
 

 
 

ΛΑΗ 

  

1.3 Όιεο νη θαηαζθεπέο ζπλδένληαη κε ην έδαθνο κε δηαηάμεηο 
έδξαζεο, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα 

παξαπέκπνπλ ζε ζπλζήθεο κφληκεο ζεκειίσζεο, αιιά κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρσξίο ηδηαίηεξε 
πξνζπάζεηα άκεζε απνμήισζε, κεηαθίλεζε ή κεηαθνξά 

ηνπο. 

 

 

 

ΛΑΗ 
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1.4 Νη δηαηάμεηο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα 

ζα πξέπεη λα είλαη ζπλαξκνινγνχκελεο, λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ 
αξρή ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο θαη κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 

ρξήζεο λα αθαηξνχληαη θαη λα κεηαθέξνληαη ζε ρψξν 
απνζήθεπζεο καδί κε ηα πιηθά ζηεξέσζήο θαη ηνπνζέηεζήο 

ηνπο, ρσξίο λα παξακέλνπλ εγθηβσηηζκέλεο ζηελ άκκν, ζε 

αλακνλή ηεο επνκέλεο πεξηφδνπ.   

 

 

 

 

ΛΑΗ 

  

1.5 Θα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο απηφλνκεο 
ιεηηνπξγίαο  θαζ φιε ηελ δηάξθεηα πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα 
θαη δηαζέζηκα γηα ην θνηλφ. Ρελ πεξίνδν απηή δελ ζα πξέπεη 
λα απαηηείηαη παξνπζία     ρεηξηζηή. 

 
 

ΛΑΗ 

  

1.6 Νη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζ' απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο λα 
πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, 
εγθαηάζηαζε θαη δνθηκή ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ θαη 
γεληθά φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

 
ΛΑΗ 

  

1.7 Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη 
θαη εγθαηαζηήζεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα ηε 

ζπγθξφηεζε νινθιεξσκέλεο εγθαηάζηαζεο. Ζ φιε 
εγθαηάζηαζε ζα εθηειεζζεί κε πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο Δπίζεκνπο Θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο 
ηεο πεξεζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα παξαθάησ 

ξεηά αλαθεξφκελα θαη θάζε άιιν πιηθφ ή εμάξηεκα 

απαξαίηεην γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαηαζθεπή θαη ηελ αζθαιή 
ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, αθφκε θαη εάλ δελ απνηππψλεηαη ζε 

θάπνηα πεξηγξαθή ή πξνδηαγξαθή.  

 

 

 

 

 

ΛΑΗ 

  

1.8 Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα ζα 

είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη 

αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, κε ππνθείκελα ζε ηαρεία θζνξά θαη 
ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφ 

ζπληήξεζε. Όιεο  δε νη νκνεηδείο κνλάδεο πξέπεη λα είλαη ηνπ 
ίδηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

 

 

 

ΛΑΗ 

  

1.9 Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά, φξγαλα θαη 

εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο εγθαηεζηεκέλα θαη ζε 
θαηάζηαζε θαλνληθήο θαη άςνγεο ιεηηνπξγίαο. 

 

ΛΑΗ 

  

1.10 Θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ζα είλαη πιήξεο θαη ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα κηθξνυιηθά, ηα νπνία θαη 

ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο. Δπηπιένλ 
ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

έμνδα κεηαθνξάο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ απφ ηνλ 

ηφπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο / 
παξαιίαο ηνπ Γήκνπ Κεζζήλεο.  

 

 

ΛΑΗ 

  

1.11 Γηα θάζε είδνο απαηηείηαη παξάδνζε πιήξνπο ζεηξάο 
ηερληθψλ θπιιαδίσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα (ή φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζηελ 

αγγιηθή). Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ 
ζην ζχλνιφ ηνπο, ηηο Δζληθέο πξνδηαγξαθέο (πξφηππα 

ΔΙΝΡ, ΡΝΡΔΔ) θαη ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαηά 
DIN, CEN, BSI, γηα είδε θαηεγνξίαο ηνπο. Ρπρφλ απφθιηζε 

 

 

ΛΑΗ 
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πξντφληνο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπλεπάγεηαη 

ηελ απφξξηςε ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο. 

1.12 Ν Αλάδνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ φπνησλ πξνκεζεηψλ θαη 
εξγαζηψλ πξέπεη λα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ πεξεζία 

πιήξε θαη ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (πίλαθαο πιηθψλ) πνπ ζα 

θαζνξίδεη αθξηβψο ηα ηερληθά ζηνηρεία φισλ ησλ 
κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, νξγάλσλ θαη γεληθψο ησλ πιηθψλ 

(εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ηχπνο, πιηθά θαηαζθεπήο, ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά θιπ.), θαζψο θαη ζρεηηθά ζρεδηαγξάκκαηα 

εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαη ηελ 
πξνζθνξά. Δπίζεο ζε απηφ ην ζηάδην ζα θαζνξηζηεί θαη ε 

αθξηβήο ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ 

πεξεζία. 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΗ 

  

1.13 Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία/θπιιάδηα/prospectus ηνπ 

εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη πιήξε ψζηε λα είλαη 
δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο αζθαινχο θξίζεο γηα ηελ πνηφηεηα 

θαη θαηαιιειφηεηα ηνπο θαη ηα φπνηα πηζηνπνηεηηθά απηνχ λα 

είλαη δηαζέζηκα πξνο ππνβνιή ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία 
εθφζνλ δεηεζνχλ. 

 

 

 

ΛΑΗ 

  

1.14 Θα πξέπεη ν αλάδνρνο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
παξαπάλσ εμνπιηζκνχ λα πξνβεί ζε απηνςία ησλ παξαιηψλ 

παξέκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη κειέηε γηα ηελ 

εχξεζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ ζέζεσλ ηνπνζέηεζεο. Γηα ην 
ιφγν απηφ νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ISO 

9001:2015 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο «Κειέηεο δηακφξθσζεο 
ρψξσλ γηα πξφζβαζε ΑκεΑ». Ρν πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεηαη εληφο ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ησλ 

πξνζθεξφλησλ. 

ΛΑΗ   

 
 

Α/Α ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

(ΛΑΗ / ΝΣΗ) 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ 

 
 

 
ΔΗΓΗΘΑ 

               ΝΚΑΓΑ Α 

 
2 

Κε κόληκε, ζπλαξκνινγνύκελε, βνεζεηηθή δηάηαμε γηα ηελ απηόλνκε πξόζβαζε ΑΚΔΑ ζηε 
ζάιαζζα, κε ελζωκαηωκέλν θωηνζπλαγεξκό θαη παθέην ηειεκεηξίαο 

2.1 Ρερληθή Ξεξηγξαθή Ππζηήκαηνο 

2.1.1 Ξξφθεηηαη γηα κε κφληκε, ζπλαξκνινγνχκελε βνεζεηηθή 

δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα.  

ΛΑΗ   
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2.1.2 Ζ κε κφληκε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑΚΔΑ  ζηε 

ζάιαζζα πξέπεη λα είλαη ζπλαξκνινγνχκελε θαηαζθεπή θαη 
λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ 

- Δξκάξην – πίλαθαο ειέγρνπ 

Θαηαζθεπή απφ αλνμείδσην ράιπβα 

 
- Πχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο  

Κε κέζα αλάξηεζεο αλζεθηηθά ζην ζαιάζζην 
πεξηβάιινλ θαη ζπληειεζηή αζθαιείαο >=2  

 

- Θάζηζκα  

Δξγνλνκηθήο θαηαζθεπήο κε ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο 

  
- Οάγεο 

Θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα γηα ηελ 
θχιηζε ηνπ θαζίζκαηνο. Λα θέξνπλ πάλσ θαιχκκαηα 

απφ μχιν ή θαη πιαζηηθφ γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ. 
 

- Φσηνβνιηατθν ζηνηρείν 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ 

ηεο δηάηαμεο. Λα ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ην θάζηζκα 

ηεο δηάηαμεο ζην ζεκείν ηεο αθεηεξίαο γηα λα 
εμαζθαιίδεη παξάιιεια ζθίαζε ζην ρξήζηε. 

 
- Αζχξκαην ρεηξηζκφ  

Γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζηε 
ζάιαζζα, κεγάιεο εκβέιεηαο. Θα πξέπεη λα 

δηαηίζεηαη ηνπιάρηζηνλ 5 ρεηξηζηήξηα αλά δηάηαμε. Ν 

ηξφπνο ρεηξηζκνχ λα επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα 
εμππεξέηεζεο πνιιαπιψλ ρξεζηψλ. 

 
- Ππξκαηφζρνηλα  

Θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα  

 
- Φσηνζπλαγεξκφο 

Γηα ηελ απνθπγή θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ ηηο 
λπρηεξηλέο ψξεο 

 

- Ξαθέην ηειεκεηξίαο 

Γηα ηελ απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο γηα ηελ 
απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα. Θα 

πεξηιακβάλεη θάκεξα πνπ ζα παξέρεη δσληαλή εηθφλα 
απφ ηελ παξαιία. Ζ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ηνπο. 

ΛΑΗ   
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Ζ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο θψδηθεο, πνπ ζα ζνιψλνπλ ηα 
άηνκα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιήςε ζε άκεζν 

ρξφλν, ψζηε λα κελ δηαθξίλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Θαλέλα ζηνηρείν 

ηνπ αηφκνπ ην νπνίν κπνξεί λα ηνλ ηαπηνπνηήζεη 

δελ πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ζηηο εηθφλεο (ξνχρα, 
ηαηνπάδ, πξφζσπν, ζψκα ηνπ αηφκνπ). 

2.1.3 Ρν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο  

απηφλνκν ελεξγεηαθά, εμαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεηε 
ελέξγεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζσ κπαηαξηψλ θαηάιιειεο 

ρσξεηηθφηεηαο πνπ ζα θνξηίδνληαη ειεγρφκελα απφ ην 
θ/β ζηνηρείν. Ζ φιε δηάηαμε ρξεηάδεηαη λα ηξνθνδνηείηαη 

απφ κπαηαξίεο νη νπνίεο θνξηίδνληαη απφ ην 

θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζα είλαη θαηάιιεια 
πξνζαξκνζκέλν ζε απηήλ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ην 

ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε 
θαηαζηάζεηο ρακειήο ειηνθάλεηαο ελψ δελ απαηηείηαη 

θακία ζχλδεζε κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν. Ξαξάιιεια ε 
ρξήζε ρακειήο ηάζεο ζπλερνχο ξεχκαηνο θάλεη ηελ 

δηάηαμε αζθαιή θαζψο δελ ηίζεηαη ζέκα αζθαιείαο ιφγσ 

ηεο ειεθηξηθήο ηεο ηξνθνδφηεζεο. Ρν ζχζηεκα ζα είλαη 
έηζη δηαζηαζηνινγεκέλν, ψζηε λα θαιχπηεη 90 ρξήζεηο 

ρσξίο ειηνθάλεηα. 

Πε ζεκείν πνπ ζα επηιεγεί θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ 
αλαδφρνπ κε ηελ ππεξεζία, ζα ηνπνζεηεζεί ν θεληξηθφο 

πχξγνο ειέγρνπ. Πην εζσηεξηθφ ηνπ πχξγνπ ειέγρνπ ζα 

είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν κεραληζκφο θίλεζεο θαη ε θεληξηθή 
κνλάδα ειέγρνπ κε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη ηνπο 

απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνχο. Πε απηφλ ζα ζπλδένληαη κε 
θαηάιιειν ηξφπν αλά ηκήκαηα νη ξάγεο ηεο δηάηαμεο έσο 

φηνπ απηέο θηάζνπλ εληφο ηεο ζάιαζζαο θαη ζε θαηάιιειν 
κήθνο εληφο απηήο. Δπάλσ ζηηο ξάγεο ζα ηνπνζεηεζεί έλα 

εηδηθά δηακνξθσκέλν θάζηζκα ην νπνίν κε ηελ πξνζαξκνγή 

θαηάιιεινπ θνξείνπ ζα νιηζζαίλεη θαηά ην κήθνο ησλ 
ξαγψλ.  

Πην ηέξκα ηεο δηαδξνκήο ζα ηνπνζεηεζεί ρεηξνιηζζήξαο ν 
νπνίνο ζα βνεζά ην ρξήζηε ζηελ απνβίβαζε θαη επηβίβαζε 
ζην θάζηζκα. Ν ρξήζηεο κφιηο επηβηβαζηεί ζην θάζηζκα ζα 

κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ην κεραληζκφ θίλεζεο κέζσ 

ηειερεηξηζηεξίνπ. Ρν θάζηζκα, κέζσ ζπξκαηφζρνηλσλ, πνπ 
ζπλδένληαη κε ηνλ  ειεθηξνθίλεην κεραληζκφ πνπ βξίζθεηαη 
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εληφο ηνπ εξκαξίνπ ηνπ πχξγνπ, ζα νιηζζαίλεη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζάιαζζαο πάλσ ζηηο ξάγεο, ην ζπλνιηθφ 
κήθνο ησλ νπνίσλ ζα εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξαιίαο φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε δηάηαμε.  

Πην ηεξκαηηθφ ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ην θάζηζκα ζα 
ζηακαηά απηφκαηα φπνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ρεηξνιηζζήξα/θνππαζηήο ζα γίλεηαη δπλαηή ε απνβίβαζε 

ηνπ ρξήζηε εληφο ηεο ζάιαζζαο. Κεηά ην πέξαο ηεο 
θνιχκβεζεο ζα αθνινπζείηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Κε 

ηε βνήζεηα ηνπ ρεηξνιηζζήξα ν ρξήζηεο ζα επηβηβάδεηαη 
μαλά ζην θάζηζκα θαη κε εληνιή απφ ην ηειερεηξηζηήξην ην 

θάζηζκα ζα μεθηλάεη λα θηλείηαη πξνο ην ζεκείν αθεηεξίαο 

φπνπ ζα ζηακαηάεη απηφκαηα. Πε νπνηνδήπνηε ζηάδην 
πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο θίλεζεο κέζσ ηνπ 

ηειερεηξηζηεξίνπ ή θαη ρεηξνθίλεηα. Γηα ηελ πεξίπησζε 
ειεθηξηθήο ή κεραληθήο βιάβεο ηεο δηάηαμεο ρξεηάδεηαη λα 

ππάξρεη πξφβιεςε γηα ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία κε ζθνπφ ηελ 
επαλαθνξά ηνπ ρξήζηε ζην ζεκείν επηβίβαζεο ζηελ μεξά 

(ζεκείν αθεηεξίαο).  
2.1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όια ηα δνκηθά κέξε ηεο δηάηαμεο θαζψο θαη φια ηα πιηθά 
θαη κηθξν-πιηθά ζχλδεζεο (θνριίεο, άμνλεο θιπ) πξέπεη λα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν 

γηα ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ AISI 316L, AISI 304L, θιπ). 
Ρα ππφινηπα κέξε ρξεηάδεηαη λα είλαη απφ πιηθά αλζεθηηθά 

ζηε δηάβξσζε (πρ πνιπκεξή πιηθά, εκπνηηζκέλε μπιεία). 
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2.1.5 
Ρα βαζηθά ζηνηρεία δηαζηαζηνιφγεζεο θαη απαηηήζεσλ ηεο 
κε κφληκεο, ζπλαξκνινγνχκελεο δηάηαμεο γηα ηελ 

απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα είλαη ηα αθφινπζα:   

• Κέγηζην βάξνο ρξήζηε: έσο 120 kg  

• Ππληειεζηήο αζθαιείαο θνξηίσλ: ηνπιάρηζηνλ 2 

• Ρχπνο ηξνθνδνζίαο: Ππλερέο ξεχκα  

• Ρξνθνδνζία ειεθηξνθηλεηήξα: 12Vdc  

• Ρξνθνδνζία ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα: 24Vdc  

• Ραρχηεηα δηαδξνκήο: απφ 0,10 έσο 0,15m/s 
(Αλάινγα κε ην κήθνο ηεο δηάηαμεο)  

• Κέγηζηνο αξηζκφο ρξήζεσλ αλά εκέξα: 90  

• Κέγηζηνο αξηζκφο ρξήζεσλ ρσξίο ειηνθάλεηα: 180 

• Ύςνο θαζίζκαηνο ζην ζεκείν αθεηεξίαο: πεξίπνπ 
50 cm   

• Βάζνο ηεξκαηηθνχ ζεκείνπ: πεξίπνπ 75 cm  

• Ππλνιηθφ κήθνο δηάηαμεο: 26 m 

ΛΑΗ   

2.1.6 Ζ δηάηαμε λα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο CE.  

 
ΛΑΗ   

2.1.7 Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη φια ηα 

απαηηνχκελα πιηθά γηα ηε ζπγθξφηεζε νινθιεξσκέλεο 
εγθαηάζηαζεο. Ζ φιε εγθαηάζηαζε ζα εθηειεζζεί κε πιηθά 

αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Δπίζεκνπο 
Θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο πεξεζίαο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα παξαθάησ ξεηά αλαθεξφκελα 

θαη θάζε άιιν πιηθφ ή εμάξηεκα απαξαίηεην γηα ηελ 
ηθαλνπνηεηηθή θαηαζθεπή θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο 

ζπζθεπήο, αθφκε θαη εάλ δελ απνηππψλεηαη ζε θάπνηα 
πεξηγξαθή ή πξνδηαγξαθή. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη κε κφληκε θαη δελ ζα 

αιιάμεη ηε θπζηθή κνξθνινγία ηεο παξαιίαο. Ζ 
εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ επί ηνπ Αηγηαινχ ζα γίλεηαη κε 

απιή έκπεμε αλνμείδσησλ ληηδψλ πνπ παξάιιεια ζα 
εμαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ζπζθεπήο ζε φιν ην κήθνο 

ηεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε 

ζηελ παξαιία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ 
ρξεζηψλ. 

ΛΑΗ   

2.1.8 
Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 θαη ISO 45001:2018 ή 

ηζνδχλακα απηψλ. 
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2.1.9 
Ζ Αλάδνρνο εηαηξεία ζα παξέρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν 
(2) εηψλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηφζν ησλ κεραληθψλ 

κεξψλ φζν θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ.  

Ν Αλάδνρνο, ρσξίο πξφζζεηε δαπάλε γηα ηελ πεξεζία, 
είλαη ππνρξεσκέλνο κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο (2 έηε) 

ηνπ ζπζηήκαηνο λα ελεκεξψλεη, αλαβαζκίδεη ή αληηθαζηζηά 
ην ινγηζκηθφ ειέγρνπ ησλ δηαηάμεσλ κε θάζε λεφηεξε 

έθδνζε πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνλ Θαηαζθεπαζηή. 

Πηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνχ ρσξίο πξφζζεηε ρξέσζε γηα 
ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο, κέρξη ηελ απφζπξζή απφ 

ηελ αθηή.  

Πηε δηάξθεηα απηή ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
παξέρεη θαη’ ειάρηζηνλ κηα (αλά κήλα) ηαθηηθή πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε θάζε ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα 

πξνβαίλεη ζηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή 
άιιεο ιεηηνπξγηθήο αλσκαιίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ή/θαη 

ζχζηεκα, ή/θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ( εθ’ φζνλ απαηηείηαη ) 
κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηψλ ρσξίο θακία πξφζζεηε 

δαπάλε γηα ηελ πεξεζία. Ρν θφζηνο φισλ ησλ 
αλαισζίκσλ, αληαιιαθηηθψλ, ιηπαληηθψλ, κηθξν-πιηθψλ, 

θιπ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 

ΛΑΗ   

2.1.10 
- Ξαθέην ηειεκεηξίαο  
Νη άλζξσπνη κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θάπνηεο θνξέο 
έξρνληαη αληηκέησπνη κε άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

ζηελ παξαιία ή κε θπκαηηζκφ. Ρηο ζπλζήθεο απηέο 
δπζηπρψο ηηο δηαπηζηψλνπλ αθνχ θηάζνπλ ζηελ 

αθηή. Ππλεπψο έρνπλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηνπ λα 

θνιπκπήζνπλ κε ηηο ζπλζήθεο απηέο ή λα 
κεηαθηλεζνχλ ζε κηα άιιε παξαιία.   

Δίλαη πνιχ βνιηθφ γηα ηα άηνκα απηά λα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα απφ ην ζπίηη ηνπο λα βιέπνπλ ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αθηή. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο 
παθέηνπ ηειεκεηξίαο ζηελ παξαιία, ην νπνίν λα 

θαιχπηεη ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο θαη λα παξέρεη 
επηπιένλ δηεπθνιχλζεηο. Ρν παθέην ηειεκεηξίαο ζα 

ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηε κε κφληκε ζπλαξκνινγνχκελε 

δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε 
ζάιαζζα.  

Θάζε δηάηαμε γηα ηε απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε 
ζάιαζζα ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα 

Ρειεκεηξίαο. Ρν ζχζηεκα απηφ ζα επηηξέπεη ηε 
ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο ζην δηαδίθηπν κέζσ 3G 

δηθηχνπ.  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα βξεη ηνλ θαηαιιειφηεξν 
ηξφπν ζχλδεζεο ηεο δηάηαμεο ζην δηαδίθηπν πνπ ζα 

ηνπ επηηξέπεη ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
παθέηνπ ηειεκεηξίαο. Θάζε θφζηνο γηα ηελ 
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εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν ζα 

θαιχπηεηαη απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ πεξίνδν ηεο 
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, δειαδή γηα δχν έηε θαη ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

Ζ δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε 

ζάιαζζα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα θάλεη ιήςε 
θσηνγξαθηψλ, φπνπ ζα είλαη ηφζν αλαιπηηθέο ψζηε 

λα παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζην 
ρξήζηε φπσο π.ρ. ν θπκαηηζκφο ηεο ζάιαζζαο εθείλε 

ηε ζηηγκή, θαη ηαπηφρξνλα ηφζν αζθαιείο φζνλ 

αθνξά ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ 
πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ηε 
ζηηγκή ηεο ιήςεο ηνπο. Ζ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο 
θψδηθεο, πνπ ζα ζνιψλνπλ ηα άηνκα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ιήςε ζε άκεζν ρξφλν, ψζηε λα 

κελ δηαθξίλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ 
ζψκαηφο ηνπο. Θαλέλα ζηνηρείν ηνπ αηφκνπ ην νπνίν 

κπνξεί λα ηνλ ηαπηνπνηήζεη δελ πξέπεη λα 
απεηθνλίδεηαη ζηηο εηθφλεο (ξνχρα, ηαηνπάδ, 

πξφζσπν, ζψκα ηνπ αηφκνπ). Ζ θάκεξα πνπ ζα 

δηαζέηεη ε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ 
ζηε ζάιαζζα γηα λα επηηχρεη ην ζθνπφ απηφ ζα 

πξέπεη λα έρεη αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 720p. 
Ξαξάιιεια νη εηθφλεο πνπ ζα ιακβάλεη ζα πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη θαη ζε ηζηνζειίδα ηεο ζπζθεπήο 
πξνθεηκέλνπ λα κελ απαηηείηαη απφ ην Γήκν λα 

δηαζέηεη εμππεξεηεηή (server) γηα ηελ απεηθφληζε 

ησλ δεδνκέλσλ. 
Ρν παθέην ηειεκεηξίαο ζα πξέπεη λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ζπζθεπήο (π.ρ. δήκν) 
λα παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο θαη λα 

ιακβάλεη δεδνκέλα γηα ηε ρξήζε ηεο. Ν ηδηνθηήηεο 

ηεο ζπζθεπήο (Γήκνο) ζα πξέπεη λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα “ηξέρεη” δηαγλσζηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, ηηο 
επηδφζεηο θαη ρξήζεηο ηεο δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνκε 

πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα. Ζ δπλαηφηεηα απηή 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κέζσ εηδηθήο πιαηθφξκαο 
πνπ ζα παξέρεη ζην Γήκν ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. Ζ 

πιαηθφξκα απηή ζα δίλεη ζην Γήκν ηε δπλαηφηεηα 
λα θάλεη είζνδν κέζσ κνλαδηθψλ θσδηθψλ γηα λα 

παξαθνινπζεί φπνηε ην επηζπκεί ηελ θαηάζηαζε ηεο 
δηάηαμεο. Γειαδή, λα ηξέμεη δηαγλσζηηθά ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ψζηε λα εμαθξηβψζεη αλ ε δηάηαμε 

είλαη ιεηηνπξγηθή ή λα δηαπηζηψζεη αλ θάπνηα 
παξάκεηξνο πιεζηάδεη ζε νξηαθή ηηκή πνπ 

ππνδειψλεη φηη ζα πξνθιεζεί βιάβε ζηε ιεηηνπξγία 
ηεο. Πθνπφο απηνχ είλαη ε πξφβιεςε βιάβεο θαη ε 

ηειε-δηάγλσζε βιάβεο, γεγνλφο πνπ ζα θαζηζηά πην 

γξήγνξε ηελ επηδηνξζσηηθή επέκβαζε άξα είηε ηε κε 
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δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο, είηε ηεο 

άκεζεο επαλαθνξάο ηνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο. Ρα 
δεδνκέλα πνπ ζα αληινχληαη απφ ηε δηάηαμε θαη ζα 

απεηθνλίδνληαη ζηελ πιαηθφξκα, δε ζα δηαγξάθνληαη 
θαη ζα δηαηεξνχληαη θαζφιε ηελ πεξίνδν ηεο 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, δειαδή γηα δχν 

εκεξνινγηαθά έηε. 
Ζ πιαηθφξκα ζα είλαη ιεηηνπξγηθή ηνπιάρηζηνλ ζηνπο 

πην δηαδεδνκέλνπο πεξηεγεηέο ηζηνχ (web browsers) 
φπσο Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, 

Safari. 

Νη ππεχζπλνη ηνπ δήκνπ πνπ ζα ρεηξίδνληαη ηελ πιαηθφξκα 
ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ αλά πάζα 

ζηηγκή, κέζσ ησλ θσδηθψλ εηζφδνπ πνπ ζα δνζνχλ απφ ηνλ 
αλάδνρν, ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο θαη λα αληιήζνπλ 

δεδνκέλα γηα απηήλ, ρσξίο λα κπνξνχλ λα επέκβνπλ ζηελ 
ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ ή ηελ δηαγξαθή ζηνηρείσλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ζθνπφο ηεο πιαηθφξκαο είλαη κφλν ε 

άληιεζε δεδνκέλσλ απφ ηε δηάηαμε. 
Ρν παθέην ηειεκεηξίαο, σο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, 

ζα ιεηηνπξγεί, βάζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 
δηαθήξπμεο, γηα φζν ρξφλν είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 

δηάηαμε ζηελ παξαιία θαη γηα ηελ πεξίνδν ηεο 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, δειαδή γηα δχν 
εκεξνινγηαθά έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Ρν 

θφζηνο αλάπηπμεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 
παθέηνπ ηειεκεηξίαο πξνυπνινγίδεηαη ζηελ ηηκή ηεο 

δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε 
ζάιαζζα θαη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο πξνζθνξά. 

 
2.1.11 

- Φσηνζπλαγεξκφο  

Ζ κε κφληκε ζπλαξκνινγνχκελε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε 
πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

θσηνζπλαγεξκφ. Ζ ηνπνζέηεζε θσηνζπλαγεξκνχ 

απνζθνπά ζηελ απνηξνπή θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ θαη 
ρξήζεσλ ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Ν θσηνζπλαγεξκφο 

απνηειείηαη απφ έλαλ αηζζεηήξα θίλεζεο θαη απφ έλαλ 
πξνβνιέα led. Όηαλ ν αηζζεηήξαο εληνπίζεη θίλεζε θνληά 

ζηε δηάηαμε ελεξγνπνηεί ηνλ πξνβνιέα ψζηε λα ηε θσηίζεη, 
ιεηηνπξγψληαο απνηξεπηηθά γηα φπνηνλ ζέιεη λα πιεζηάζεη 

θνληά ζε απηήλ θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο. 

ΛΑΗ   
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3. Ινπηήξαο (ληνπδ) γηα ΑΚΔΑ 
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3.1 - Ληνπδηέξα  

Ξάλσ ζηε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε 
ζάιαζζα ηνπνζεηείηαη αθξνθχζην ληνπο ζε θαηάιιειν 

χςνο θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα. Ν 
δηαθφπηεο ξνήο ηνπ ζα πξέπεη λα έρεη ιεηηνπξγία 

ρξνλνθαζπζηέξεζεο γηα εμνηθνλφκεζε λεξνχ. Ρν 

αθξνθχζην ζα είλαη ξπζκηδφκελεο θαηεχζπλζεο θαη 
κεηαβιεηήο ξνήο, γηα ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ηε 

κεηαβαιιφκελε ξνή, ζε πεξίπησζε αλέκσλ. 
 

 
 
 
ΛΑΗ 

 

  

3.2 
- Ληνπδ  

 Ζ ληνπδηέξα ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ θχξηα δνκή ηνπ 
πχξγνπ ηεο δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε 

ζάιαζζα. Ζ ληνπδηέξα απηή ζα βνιεχεη ηα άηνκα κε θηλεηηθά 
πξνβιήκαηα γηαηί δελ ζα βξέρνπλ ην αλαπεξηθφ ηνπο ακαμίδην. 

Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ε ληνπδηέξα 
είλαη: 

• Ρν αθξνθχζην ηνπ ληνπο ζα πξέπεη λα έρεη ξπζκηδφκελε 
θαηεχζπλζε θαη κεηαβιεηή έληαζε ξνήο, ηφζν γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε λεξνχ, φζν θαη κεηαβαιιφκελε έληαζε ξνήο ζε 

πεξίπησζε έληνλσλ αλέκσλ.  

• Ζ ληνπδηέξα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
δηάκεηξν ζσιήλα ½’’ κε χςνο απφ 1.80 έσο 2.20 κέηξα.  

• Ν θψδσλαο ηεο ληνπδηέξαο ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα κεηαβάιιεηαη ε γσλία ηνπ θαζψο θαη λα 
ξπζκίδεηαη ε πίεζε ηνπ λεξνχ.  

• Ν δηαθφπηεο ηεο ληνπδηέξαο ζα πξέπεη λα είλαη παηεηφο 
κε ρξνλνθαζπζηέξεζε. 

• Όια ηα δνκηθά κέξε ηεο ληνπδηέξαο θαζψο θαη φια ηα 
πιηθά θαη κηθξν-πιηθά ζχλδεζεο (θνριίεο, άμνλεο θιπ.) πξέπεη λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν γηα 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ. AISI 316L, AISI 304L, θιπ.). 

Ξξνζαξκνζκέλε ληνπδηέξα ζε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε 
πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα.  

 

 
 

 
NAI 
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4. Ιπόκελνη μύιηλνη δηάδξνκνη παξαιίαο θαηάιιεινη γηα πξόζβαζε ΑΚΔΑ, απνηεινύκελνη από 
αξζξωηά ηκήκαηα 
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4.1 Γηάδξνκνο πξνζπειάζηκνο απφ πεδνχο θαη ΑΚΔΑ. Θα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ηνπο θαλνληζκνχο γηα πξφζβαζε απφ άηνκα κε 
δπζθνιίεο θίλεζεο θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη 

πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001:2015, 14001:2015 θαη 
18001: 2007 ή ηζνδχλακα απηψλ. 

 
 
 
ΛΑΗ 

 

  

4.2 Θα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο 

νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο (ΔΙΝΡ 1439_2013, ΞΔΘΑ – 

Πρεδηάδνληαο γηα Όινπο θαη Όινη ζηελ Άκκν): 

 

1. Θα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ιπφκελα ηκήκαηα κε 

κέγηζην κήθνο 2,5 κ. γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη θφξησζή 

ηνπο. 

2. Ρν ειάρηζην πιάηνο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 1,5κ. ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεκπφδηζηε φδεπζε ησλ ρξεζηψλ 

αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. 

3. Ρα φπνηα δηάθελα ή αλνίγκαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

δηαδξφκνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ζε πιάηνο ηα 2 εθ. 

4. Νη δηάδξνκνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηάθελα εγθάξζηα 

ηεο δηαδξνκήο φδεπζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο άκκνπ. Ζ 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ δηάθελσλ γηα ηελ φδεπζε ηεο άκκνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 20 εθ θαη ην πιάηνο ηνπο δελ ζα 

πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2 εθ.  

5. Κε ζθνπφ λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θίλεζε ρξεζηψλ 

αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ πάλσ ζην δηάδξνκν ζα πξέπεη ηα ιπφκελα 

ηκήκαηά ηνπ λα είλαη άθακπηα δεκηνπξγψληαο επίπεδεο 

επηθάλεηεο αθφκα θαη φηαλ ην έδαθνο είλαη ηδηαίηεξα ηξαρχ. 

6. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη 

αξζξσηή ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εχθνιε πξνζαξκνγή ηεο ζρεηηθήο 

θιίζεο ηνπο, αληηκεησπίδνληαο έηζη ηπρφλ κεηαβνιέο ζηε 

κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ζηα ζεκεία ζχλδεζήο ηνπο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά 

ηα 2 εθ. 

7. Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

δηαδξφκνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί δίπια ζην ζεκείν επηβίβαζεο ηεο 

κε κφληκεο βνεζεηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε 

ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο απηήο ζα 

πξέπεη λα είλαη 40-50εθ. 

8. Νη δηάδξνκνη ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 

εκπνηηζκέλε μπιεία, DECK εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη απφ αλνμείδσηα 

πιηθά θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη αληνρήο 

ζε ζπλζήθεο αθξαίαο έθζεζεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.  

9. Δπεηδή ν δηάδξνκνο απηφο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ 

ηνπο ππφινηπνπο ινπφκελνπο είλαη απαξαίηεην λα είλαη δηαβαηφο 
κε γπκλά πφδηα. 

 
 

 
NAI 
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4.3 Ν μχιηλνο δηάδξνκνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απεγθαηαζηαζεί 

ζην ηέινο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ αθήλνληαο ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ αλέπαθν. Ρν θφζηνο κεηαθνξάο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αξζξσηψλ ηκεκάησλ ηνπ μχιηλνπ δηαδξφκνπ γηα ΑκεΑ (θαη ησλ 
πιηθψλ ζπλαξκνιφγεζήο ηνπ) έσο ηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ 

θαηά ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, ην θφζηνο φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ παξειθφκελσλ κηθξνυιηθψλ ζπλαξκνιφγεζεο, 
ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο ηνπ δηαδξφκνπ θαζψο θαη ην θφζηνο 

ηεο πξψηεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ δηαδξφκνπ 
ζηελ αθηή ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή. 

 

ΛΑΗ 
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5. Κε κόληκν, ιπόκελν, μύιηλν απνδπηήξην πξνδηαγξαθώλ γηα ΑΚΔΑ   

5.1  

Ρα απνδπηήξηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πξννξίδνληαη γηα 
ρξήζε απφ άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή απφ άηνκα ηα 

νπνία ελ γέλεη είλαη πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο. Ρα πξνο 
πξνκήζεηα απνδπηήξηα ζα πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ ην 

δπλαηφλ κηθξφηεξν ρψξν, λα είλαη εχθνια ζηε ρξήζε θαη λα 
εμαζθαιίδνπλ απφιπηε αζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο 

ζπλνδνχο απηψλ. 

Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη 

θαη λα εγθαηαζηήζεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα ηε 
ζπγθξφηεζε νινθιεξσκέλεο εγθαηάζηαζεο. Ζ φιε 

εγθαηάζηαζε ζα εθηειεζζεί κε πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
πεξεζίαο. Δθηφο απφ ηα παξαθάησ ξεηά αλαθεξφκελα, ζα 

πεξηιακβάλεη θαη θάζε άιιν πιηθφ ή εμάξηεκα απαξαίηεην γηα 
ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαηαζθεπή θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

απνδπηεξίνπ, αθφκε θαη εάλ δελ απνηππψλεηαη ζε θάπνηα 
πεξηγξαθή ή πξνδηαγξαθή. 

Όια ινηπφλ ηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηλνχξγηα, 
άξηζηεο πνηφηεηαο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο 

ιεηηνπξγίαο, κε ππνθείκελα ζε ηαρεία θζνξά θαη ηθαλά λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφ ζπληήξεζε. 

Όια ηα πιηθά θαη ηα εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο 
εγθαηεζηεκέλα. 

Ρνλίδεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ (αθφκε θαη ν 
ηξφπνο κεηαθνξάο ή απνκάθξπλζεο πιηθψλ) πξέπεη πιένλ 

φισλ ησλ άιισλ (ηήξεζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πεξί πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο, θιπ) λα ηπγράλεη ηεο εγθξίζεσο ηεο πεξεζίαο 
γηα απνθπγή δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζε ρξήζηεο ησλ ρψξσλ. 
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5.2 Ξξφθεηηαη γηα κε κφληκν, μχιηλν, ζπλαξκνινγνχκελν 

απνδπηήξην γηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή άηνκα ηα 
νπνία ελ γέλεη είλαη πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο θαη ζα 

απνηειείηαη απφ : 
- Γάπεδν  

- Νξνθή 

- Ρνίρνπο  
- Θχξα 

- Θάζεηα δνθάξηα ζηήξημεο 
- Ππλδέζεηο δνθψλ 

- Ξάγθν  

- Θξεκάζηξεο 
- Σεηξνιαβέο  

Όια ηα δνκηθά κέξε ηνπ απνδπηεξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα 
απφ αλζεθηηθά μχια θαηάιιεια γηα ρξήζε θνληά ζε ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. Όια ηα πιηθά ζχλδεζεο (θνριίεο θιπ) είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν γηα 

ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ AISI 316L, AISI 304L, 

θιπ). Ρα ππφινηπα κέξε κπνξνχλ λα είλαη απφ πιηθά αλζεθηηθά 
ζηε δηάβξσζε (πρ πνιπκεξή πιηθά, γαιβαληδέ). Πε θάζε 

πεξίπησζε ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηάιιεια γηα ρξήζε θνληά ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

Ρν παξαπάλσ απνδπηήξην ζα παξαδνζεί πιήξεο θαη έηνηκν γηα 

ρξήζε, ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί θαη ζα έρεη 
πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια (ρσκαηνπξγηθά) απφ ηελ πεξεζία.  

 
 

ΛΑΗ   

5.3 1. Γηαζηάζεηο ρψξνπ 

Ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο ειεχζεξνο ρψξνο ζην εζσηεξηθφ 
ηνπ απνδπηεξίνπ γηα λα κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ην αλαπεξηθφ 

ακαμίδην ζα πξέπεη λα είλαη 1,50Σ1,50κ ηνπιάρηζηνλ.  
 

2.Γάπεδν 

Ρν δάπεδν ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ζπλαξκνινγνχκελα 
κέξε γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη θφξησζή ηνπ. Ζ επηθάλεηά 

ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη νκαιή. Πηα ζεκεία έλσζεο 
ησλ επηκέξνπο κεξψλ ηνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε κε 

δεκηνπξγία απιαθηψλ κε χςνο αλψηεξν ησλ 0.5 εθ. θαη πιάηνο 
αλψηεξν ησλ 2 εθ. 

 

3.Ρνηρψκαηα 
Ρα ηνηρψκαηα ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ 

ζπλαξκνινγνχκελα κέξε γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη 
θφξησζή ηνπο.  Γηα λα δηαθπιάζζεηαη ε ηδησηηθφηεηα  ηνπ 

ρξήζηε θαη ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφο 

θπζηθφο θσηηζκφο ζα πξέπεη λα έρνπλ απφζηαζή απφ ην 
δάπεδν 20-30εθ. θαη ηειηθφ χςνο 180-200 εθ. 

 
4.Νξνθή 

Ζ νξνθή ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ζπλαξκνινγνχκελα 
κέξε γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη θφξησζή ηεο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε θεθιηκέλε ζέζε ψζηε λα κελ 

επηηξέπεη ηελ παξακνλή πγξψλ θαη ζηεξεψλ ζηνηρείσλ ζηελ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΛΑΗ 
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επηθάλεηά ηεο. 

 
5.Θχξα 

Ζ ζχξα ζα πξέπεη λα έρεη σθέιηκν πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,90κ. 
θαη ειεχζεξν χςνο 2,20κ. Ξξέπεη λα είλαη ζπξφκελε ή 

αλνηγφκελε κε θξέλν ψζηε λα κελ ηελ παξαζχξεη ν αέξαο. Γε 

ζα πξέπεη λα απαηηείηαη κεγάιε δχλακε ρεηξηζκνχ θαη δελ ζα 
πξέπεη λα δηαζέηεη κεραληζκφ απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο. Δπίζεο, 

είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 
ρεηξνιαβή ζηα 90εθ. απφ ην δάπεδν. 

 

6.Ξάγθνο 
Ρν απνδπηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πάγθν πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλεη ηα ΑκεΑ ζηελ αιιαγή ξνχρσλ ζε μαπισηή ζέζε. 
Ν πάγθνο ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφο, κε βάζνο 70 εθ., 

ειάρηζην πιάηνο 1,50κ. θαη απφζηαζε 50εθ. απφ ην έδαθνο. 
Ρν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πάγθνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

αλνμείδσηνο ράιπβαο, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ 

ζαιάζζηα δηάβξσζε θαη λα κελ επλνεί ηελ αλάπηπμε 
κηθξννξγαληζκψλ. Νη αθκέο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη θακπχιεο 

γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ. 
 

7.Ινηπφο εμνπιηζκφο (θξεκάζηξεο, ρεηξνιαβέο θ.α.) 

Ρν απνδπηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ρεηξνιαβέο ζηξνγγπιήο 
δηαηνκήο πνπ λα αληέρνπλ ζε θφξηηζε 100ργξ. Θα πξέπεη λα 

ππάξρεη απφ κία ρεηξνιαβή ηνπνζεηεκέλε θαηαθφξπθα 
εθαηέξσζελ ηνπ πάγθνπ ε νπνία λα εθηείλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ 

απφ ηα 80 έσο ηα 120εθ απφ ην δάπεδν. Δπίζεο, απαηηείηαη ε 
χπαξμε κίαο ρεηξνιαβήο ηνπνζεηεκέλεο ζε νξηδφληηα ζέζε 

θεληξηθά ηνπ ηνηρψκαηνο φπηζζελ ηνπ πάγθνπ. Ζ ελ ιφγσ 

ρεηξνιαβή ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε απφζηαζε 
κεηαμχ 90 θαη 120εθ. απφ ην δάπεδν θαη λα έρεη ειάρηζην 

κήθνο 60εθ. Αθφκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρεηξνιαβή ζηνλ 
ηνίρν δίπια ζηελ ζχξα ηνπνζεηεκέλε θαηαθφξπθα ε νπνία λα 

εθηείλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ ηα 90 έσο ηα 120εθ απφ ην 

δάπεδν. 
Ρέινο, ην απνδπηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θξεκάζηξεο 

θπθιηθήο δηαηνκήο (γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ) 
ηνπνζεηεκέλεο ζε χςε 1,20 θαη 1,80κ. εθαηέξσζελ ηνπ 

πάγθνπ. 

 
8.Πήκαλζε 

Πχκβνια, πηθηνγξάκκαηα, ζρέδηα, θείκελα θ.ιπ. πνπ 
απνηεινχλ ηελ ζήκαλζε είλαη ηππνπνηεκέλα, απιά, 

επδηάθξηηα, ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ην ππφβαζξφ 
ηνπο, ηνπνζεηεκέλα ζε ζέζεηο αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
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Α/Α ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

(ΛΑΗ / ΝΣΗ) 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ 

        ΝΚΑΓΑ Γ 

6. Κε κόληκν, ιπόκελν W.C. πξνδηαγξαθώλ ΑΚΔΑ 
 

6.1 Θηλεηή θακπίλα θαη βηνινγηθή ηνπαιέηα γηα ΑΚΔΑ 
θαηαζθεπαζκέλε, θαηά ην πξφηππν UNIEN 16194 ή ηζνδχλακν 

ηνπ θαη κε εγγχεζε πιηθψλ 2 εηψλ θαη εγγχεζε 
δηαζεζηκφηεηαο αληαιιαθηηθψλ γηα 10 έηε . 

 

ΛΑΗ 
  

6.2 Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζαιάκνπ ζα είλαη επαξθήο , ψζηε λα 
επηηξέπεηαη ε άλεηε θίλεζε ελφο αηφκνπ κε αλαπεξηθφ 

ακαμίδην κε ηνλ ζπλνδφ ηνπ θαη ηελ πιήξε πεξηζηξνθή ηνπ 

(360 κνίξεο). 
 

- Ν εζσηεξηθφο ρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν 
155 εθ. ζε βάζνο θαη πιάηνο ψζηε λα παξέρεηαη ηθαλφο ρψξνο 

γηα ηνπο ειηγκνχο ελφο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. 
- Ρν ειάρηζην χςνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 κ. 

ζην ςειφηεξν ζεκείν ηεο θακπίλαο. 

- Ρν ειεχζεξν πιάηνο ηεο ζχξαο ζα πξέπεη λα είλαη ην 
ιηγφηεξν 80εθ. 

- Θα πξέπεη λα δηαζέηεη εζσηεξηθέο κπάξεο ζηήξημεο. 
- Ζ ιεθάλε ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ κε 

θιαπέην. 

- Θα πξέπεη λα δηαζέηεη δνρείν γηα ραξηνκάληεια, εηδηθή 
ζπζθεπή απνιχκαλζεο ρεξηψλ θαη εηδηθή ζήθε γηα ραξηί πγείαο. 

- Ζ πφξηα ζα πξέπεη λα έρεη κεραληζκφ θιεηζίκαηνο κε 
ειαηήξην θαη έλδεημε θαηεηιεκκέλνπ. 

- Ρν δάπεδν ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 
αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ. 

- Ζ νξνθή ή κέξνο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ δηαπγέο ή εκηδηαθαλέο πιηθφ ψζηε λα 
επηηξέπεηαη ν θπζηθφο θσηηζκφο. 

- Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή αλνίγκαηα γηα πνιχ 
θαιφ εμαεξηζκφ. 

- Θα πξέπεη λα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε 

λα επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζή ηεο κε πεξνλνθφξν αλπςσηηθφ ή 
παιεηνθφξν θαζψο θαη ε άλεηε ηνπνζέηεζή ηεο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο. 
- Ρα πιηθά θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη άθιεθηα θαη 

αλζεθηηθά ζε πςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

- Ρν εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ κε πνξψδε πιηθά ψζηε λα θαζίζηαηαη 

εθηθηφο ν γξήγνξνο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε. 
- Ν ζρεδηαζκφο ηεο ηνπαιέηαο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη 

ηνλ κέγηζην αξηζκφ πιήξσλ ρξήζεσλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε 
φιεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο δεμακελήο ιπκάησλ. Ζ δεμακελή 

ιπκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα 

δηαθξάγκαηνο θαη ζχζηεκα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. 

ΛΑΗ   
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Δπίζεο είλαη απαξαίηεην λα έρεη εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη 
θαηαζθεπή ψζηε λα επηηξέπεηαη ν εχθνινο θαζαξηζκφο ηεο. 

Ρέινο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ (πνπ λα 

θαηαιήγεη εθηφο θακπίλαο) θαη λα πεξηέρεη ην απαξαίηεην 
ρεκηθφ πγξφ γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ νζκψλ ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα εμαζθαιίδεηαη θαη ε απνιχκαλζε. 

6.3 Νη ρεκηθέο ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε 

θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο πνπ λα απνδεηθλχνπλ 

ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ην πξφηππν EN 16194:2012. 

ΛΑΗ   

 

 

 

Α/Α ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

(ΛΑΗ / ΝΣΗ) 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ 

        ΝΚΑΓΑ Δ 

7. Μύιηλε νκπξέια κε θαιακωηή δηακέηξνπ 2,20 κέηξωλ 

7.1 Πηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ζα δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη 

ζθίαζεο πνπ λα είλαη πξνζβάζηκνη απφ αλαπεξηθά 

ακαμίδηα κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλσλ 
επαγγεικαηηθψλ νκπξειψλ παξαιίαο κε ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 
• Γηάκεηξνο: 2,20 κέηξα 

• Μχιηλνο ηζηφο καζίθ κε χςνο 3,00 κέηξα  θαη 

δηάκεηξν απφ 8 έσο 10 cm. 
• Ξπθλή πιέμε ςάζαο 3 έσο 5 cm ή θαιακσηή 

• Πθειεηφο απφ γαιβαληδέ ζσιήλα ½ ίληζαο.  
• Γηαηξνχκελε θεληξηθή ζσιήλα δηακέηξνπ 10 

cm θαη πάρνπο 4mm. 
• Γαιβάληδέ θαπέιν ζην πάλσ κέξνο ηεο 

νκπξέιαο 

• Αληνρή ζε αλέκνπο έσο 8 κπνθφξ 
• Αλζεθηηθφο ζθειεηφο κε αληηαλεκηθέο 

αληεξίδεο θαη θνιάξν ζηήξημεο 
Θα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζηνηβαδφκελεο νκπξέιεο γηα 

εχθνιε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε. Νη ρψξνη απηνί πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κε δηαδξφκνπο κε ηνπο ππνινίπνπο πξνζβάζηκνπο 
ρψξνπο ηεο παξαιίαο. Ρν εκβαδφ ηνπο ζα είλαη θαηάιιειν γηα 

λα θηινμελήζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε αλαπεξηθά ακαμίδηα θαη 
ηνπο ζπλνδνχο ηνπο. 

 

 
 
 
 
 

 
ΛΑΗ 
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        ΝΚΑΓΑ ΠΡ 

8. Μύιηλε θαηαζθεπή (πέξγθνια) κε μύιηλν πάηωκα επηθάλεηαο 6,00 κ2 

8.1  

Μχιηλνη κε κφληκνη ζπλαξκνινγνχκελνη ρψξνη ζθίαζεο 
(πέξγθνιεο) (επηθάλεηαο 6,00m2 ε θάζε κία). 

Θάζε πέξγθνια ζα απνηειείηαη απφ μχιηλν πάησκα 
ζπλνιηθήο δηάζηαζεο 2,00 Σ 3,00 κέηξα.  Ρα φπνηα 

δηάθελα ή αλνίγκαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ παηψκαηνο 

δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ζε πιάηνο ηα 2 εθ. Κε 
ζθνπφ λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θίλεζε ρξεζηψλ 

αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ ζηνλ ρψξν ζθίαζεο ζα πξέπεη 
ηα ηκήκαηα ηνπ παηψκαηνο λα είλαη άθακπηα 

δεκηνπξγψληαο επίπεδεο επηθάλεηεο αθφκα θαη φηαλ 

ην έδαθνο είλαη ηξαρχ. Ρν μχιηλν πάησκα ζα 
ζπλδέεηαη κε θάζεηα μχιηλα δνθάξηα ηεηξαγσληθήο 

δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 70 ρηιηνζηψλ. Ζ ζχλδεζε ζα 
γίλεηαη κε θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο απφ αλνμείδσην 

ράιπβα θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ 
(πρ AISI 316L, AISI 304L, θιπ). Ρα θάζεηα δνθάξηα 

ζην πάλσ κέξνο ηνπο ζα ζπλδένληαη κε νξηδφληηα 

δνθάξηα ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο ίδησλ δηαζηάζεσλ, ηα 
νπνία ζα απνηεινχλ ην πιαίζην ηεο νξνθήο ηεο 

πέξγθνιαο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε νξνθή είλαη 
ζηαζεξή, ε ζχλδεζε ησλ ελ ιφγσ δνθαξηψλ ζα 

εληζρπζεί κε επηπιένλ αληεξίδεο, πνπ ζηεξεψλνληαη 

κε βίδεο θαηάιιεινπ κήθνπο. Πηελ νξνθή ζα 
ηνπνζεηνχληαη ηκήκαηα αλζεθηηθνχ παληνχ κέγηζηνπ 

πιάηνπο 60 εθ., ψζηε λα θαιπθζεί ε επηθάλεηα ηεο 
νξνθήο. Ρν κέγηζην χςνο ηεο πέξγθνιαο απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζα είλαη 2,30 κέηξα. H 
πέξγθνια δελ ζα δηαζέηεη θιίζε θαη ζα έρεη 

δπλαηφηεηα απνζπλαξκνιφγεζεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

απαηηεζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
 

Όια ηα δνκηθά κέξε ηεο πέξγθνιαο ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ Πνπεδηθή Ξεχθε κε πξνζηαζία 

απφ βεξλίθη εκπνηηζκνχ, ψζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα 

ρξήζε θνληά ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Όια ηα πιηθά 
ζχλδεζεο (θνριίεο θιπ) είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε 
ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ AISI 316L, AISI 304L, θιπ). 

Ρα ππφινηπα κέξε κπνξνχλ λα είλαη απφ πιηθά 

αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε (πρ πνιπκεξή πιηθά, 
αινπκίλην θ.α). Πε θάζε πεξίπησζε ηα πιηθά πνπ ζα 

πξνζθεξζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα 
ρξήζε θνληά ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

 
Ν παξαπάλσ ρψξνο ζθίαζεο ζα παξαδνζεί πιήξεο θαη 

έηνηκνο γηα ρξήζε, ηνπνζεηεκέλνο ζε ζεκείν πνπ ζα 

 
 

 
ΛΑΗ 
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ππνδεηρζεί θαη ζα έρεη πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια 
(ρσκαηνπξγηθά) απφ ηελ πεξεζία. 

 

 

Α/Α ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

(ΛΑΗ/ΝΣΗ) 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ 

         ΝΚΑΓΑ Ε   

9. Δπηγξαθέο ζήκαλζεο (πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο) κε ζηύιν ζηήξημεο γηα ηελ θαηάδεημε ηωλ ζέζεωλ 
βνεζεηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ θαη εμνπιηζκώλ εμππεξέηεζεο ΑΚΔΑ ζηελ αθηή (πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

επηδαπέδηα ζήκαλζε πάξθηλγθ) 
9.1 Ζ θαηαζθεπή ηνπο  δηέπεηαη απφ ηηο πξφηππεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ Ξ1-Ξ94 

θαη πξφζζεησλ  πηλαθίδσλ Ξξ1-Ξξ18β Αληαλαθιαζηηθφηεηαο 
Ξηλαθίδσλ Πήκαλζεο κε ελδεηθηηθφ ρξεζηκνπνηνχκελν ηχπν 

κεκβξάλεο Ρχπνπ Η θαη επίπεδν θχιινπ αινπκηλίνπ θξάκαηνο 

ΑΗΚg2 πάρνπο 2-3 mm. 
 

 
 

 
ΛΑΗ 

  

9.2 Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο πηλαθίδσλ :  
 

 Ξηλαθίδα γηα ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο  (60*40 εθ.) 

 Ξηλαθίδα γηα ρψξν απνδπηεξίσλ θαη WC (60*40 εθ.) 

 Ξηλαθίδα γηα ληνπδ (60*40 εθ.) 

 Ξηλαθίδα γηα ηε δηάηαμε απηφλνκεο πξφζβαζεο ΑΚΔΑ 

ζηε ζάιαζζα (60*40 εθ.) 

 

 
 

ΛΑΗ 

  

9.3 Ρνπνζεηνχληαη πάληα εθηφο ειεπζέξνπ πιάηνπο θαη χςνπο ηεο 

δψλεο  φδεπζεο , ζε χςνο 1,40-1,60κ. θαη θέξνπλ ην Γηεζλέο 
Πχκβνιν Ξξνζβαζηκφηεηαο. Νη πηλαθίδεο ζα ζηεξίδνληαη ζε 

ζηχινπο, νη νπνίνη είλαη κεκνλσκέλνη απινί ζσιελσηνί 

νξζνζηάηεο θπθιηθήο δηαηνκήο 2’’, χςνπο 1,40-1,60κ. Δίλαη 
θέξνληα ζηνηρεία επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη νη, ζρεηηθά 

κηθξνχ κεγέζνπο, πηλαθίδεο (<2m2). Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί ζε 
εκθαλέο ζεκείν, πηλαθίδα ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ην 

ΔΞΑΛΔΘ ΔΠΞΑ κε αλαθνξά θαη ζην φλνκα ηνπ Γηθαηνχρνπ 
(29.7 * 42 εθ.) θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθφ Plexiglas. 

Ππκπεξηιακβάλεηαη ε επηδαπέδηα ζήκαλζε γηα ηηο ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο ησλ ΑΚΔΑ. 
 

ΛΑΗ   

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 
ΤΟΡΟΣ................................. 

 
 ................./...................../2022 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

  
 

ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΥΛ 

ΛΝΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ  ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΥΛ ΘΑΙΑΠΠΗΥΛ 

ΓΖΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ  ΞΟΝΝΟΗΠΚΥΛ, ΡΥΛ ΞΑΟΑΙΗΥΛ ΚΞΝΘΑΠ, 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  ΑΛΑΙΖΤΖΠ, ΞΔΡΑΙΗΓΗΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΑΛΓΟΔΑ 

 
Αξ. κειέηεο 1195-1/2018 
(ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΚΔΛΖ) 

  

 
 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 
 
 

 
Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  Κ.Κ ΞΝΠΝΡΖΡΑ  ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ      ΓΑΞΑΛΖ  

Α. 1. Κε κφληκε, ζπλαξκνινγνχκελε, 

βνεζεηηθή δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε 
πξφζβαζε ΑΚΔΑ ζηε ζάιαζζα, κε 

ελζσκαησκέλν θσηνζπλαγεξκφ θαη 
παθέην ηειεκεηξίαο 

2. Ινπηήξαο (ληνπδ) γηα ΑΚΔΑ 

 

Ρεκ. 

 

Ρεκ. 

 

4,00 

 

4,00 

 
 

Β. 1. Ιπφκελνη, μχιηλνη δηάδξνκνη 
παξαιίαο θαηάιιεινη γηα πξφζβαζε 

ΑΚΔΑ, απνηεινχκελνη απφ αξζξσηά 
ηκήκαηα 

Κ.Κ. 399,72 
  

Γ. 1. Κε κφληκν, ιπφκελν, μχιηλν 

απνδπηήξην πξνδηαγξαθψλ γηα ΑΚΔΑ 
Ρεκ. 4,00 

 
 

Γ. 1. Κε κφληκν, ιπφκελν W.C. 

πξνδηαγξαθψλ ΑΚΔΑ 
Ρεκ. 4,00   

Δ. 1. Μχιηλε νκπξέια κε θαιακσηή 
δηακέηξνπ 2,20 κέηξσλ 

Ρεκ. 20,00   

ΠΡ. 1. Μχιηλε θαηαζθεπή (πεξγθνια) κε 

μχιηλν πάησκα επηθάλεηαο 6,00 κ2 
Ρεκ. 17,00 

 
 

Ε. 1. Δπηγξαθέο ζήκαλζεο 

(πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο) κε ζηχιν 

ζηήξημεο γηα ηελ θαηάδεημε ησλ ζέζεσλ 
βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκψλ εμππεξέηεζεο ΑΚΔΑ ζηελ 
αθηή (πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηδαπέδηα 

ζήκαλζε πάξθηλγθ) 

Απνθ. 4,00 
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ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

ΦΞΑ 13%  
(κφλν γηα ηε κε κφληκε, ζπλαξκνινγνχκελε, βνεζεηηθή δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε 

ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα, κε ελζσκαηεκέλν θσηνζπλαγεξκφ θαη παθέην ηειεκεηξίαο θαζψο γηα ην 
ινπηήξα (ληνπδ) γηα ΑΚΔΑ) (ΝΚΑΓΑ Α) 

 

ΦΞΑ 24%  

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

 
 

Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 
 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. 
 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα135)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα136) ......................................... 

 

 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ............................ ευρϊ137. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ 

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ .............................
138 υπζρ του 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) ............................................................. , ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...........................(διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ............................................................. 139 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ......................... Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ 
 
 

135
 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

136
 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

137
 Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό 

ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ 

αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014). 
138

 ο.π. υπος. 3. 
139

 Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
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Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .....................................................140 τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / 
Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α 
τμιμα/τα ............... 

141 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ 
ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 
....................θμζρεσ 142 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ....................................................... 
143. 

ι 
 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ....... τθσ 
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ 
κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ144. 

 

 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό 
τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε145. 

 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
 
 
 
 

140
 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 118/2007. 

141
 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ 

Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων  
τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά. 
142

 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
143

 ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 
4281/2014). 
144

 Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
145

 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε 
με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ 
υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 
 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 

 

 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ............................ ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι     του     δικαιϊματοσ      τθσ      διαιρζςεωσ      και      διηιςεωσ      μζχρι      του      ποςοφ      των 
ευρϊ… .........................................................................

4 

υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) ............................................................. , ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...........................(διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................... (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ....... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, ςφμφωνα με τθν 
(αρικμό/θμερομθνία)   ........................   Διακιρυξθ   /   Ρρόςκλθςθ   /   Ρρόςκλθςθ   Εκδιλωςθσ   Ενδιαφζροντοσ 

6 
........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

 

1
 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
 Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 

5
 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ 

ςχετικι ςφμβαςθ. 
 

6
 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 118/2007. 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....…. 
θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ................ (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) 

ι 
 

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν 
Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό 
τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7
 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

8
 Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ. 
9
 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε 

με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ 
υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 
Ονομαςία Τράπεηασ ……………………… 

Κατάςτθμα ………………………… 

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX) Θμερομθνία ζκδοςθσ …………… 

ΕΥΩ ……………………………. 
 
 

Ρροσ: 
 
 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ υπ’ αρικμόν ... για ΕΥΩ ... 
 
 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι  εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ ………… 
(και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ Εταιρείασ 
…………………………………………………, οδόσ…………………..……………., αρικμόσ ……………,    ΤΚ…………………...    (ι ςε 
περίπτωςθ   Ζνωςθσ   υπζρ   των   εταιριϊν   (1) …………………………. , (2) ................................. , κ.λ.π ατομικά για κάκε 
μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ 
ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν καλι λειτουργία των παραδοκζντων από αυτι ειδϊν με αρικμό ςφμβαςθσ 
………………………, που υπζγραψε μαηί ςασ θ εν λόγω εταιρεία (ζνωςθ εταιρειϊν) για τθν προμικεια ειδϊν με 
κωδικοφσ ……………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ ……../ ...... ) προσ κάλυψθ αναγκϊν του Διμου Μεςςινθσ  και το 
οποίον ποςόν καλφπτει , το/τα τμιμα/τα …… (εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων 
τμιματοσ/των), αξίασ εκ ....................................................... ΕΥΩ αυτισ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ 
καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ 
(3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν ............... , οπότε γίνεται αυτοδίκαια 
άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί   ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ – ρέδην ύκβαζεο  

 

ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ 
 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ ………….: -2022 
ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Αρ. Ρρωτ.:              / 
Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΚΑΛ ΑΡΟΚΘΚΘΣ 

 
 
 

 
ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

 
 

με τίτλο: ………….", ποςοφ………………. € χωρίσ Φ.Ρ.Α ………….% και ………….%, Υποζργο 1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ με κωδικό ΟΡΣ 
5029060 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» 

 
 

Στθν …………ςιμερα τθν …… μθνόσ ……. θμζρα …… του ζτουσ 2021, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
 

1. Ο Διμοσ …………., νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ από το Διμαρχο …….. , ωσ ανακζτουςα αρχι, 
 
 

2. Θ εταιρεία ……με νόμιμο εκπρόςωπο….. , ωσ ανάδοχοσ/προμθκευτισ 
 
 

ςτθν οποία κατακυρϊκθκε θ ςφμβαςθ προμικειασ με τίτλο «…………., τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ με κωδικό ΟΡΣ …… 
ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» με τθν υπ’ αρικ απόφαςθ 
τθσ Οικονομικισ επιτροπισ του Διμου …………., ςυμφϊνθςαν τα ακόλουκα: 

 
 

Ο Διμοσ αποφάςιςε τθν διενζργεια θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν εν λόγω προμικεια, ο οποίοσ 
διενεργικθκε τθν …………………. με ςυςτθμικό αρικμό ................ενϊπιον τθσ αρμοδίασ επιτροπισ διαγωνιςμοφ, βάςει 
τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ που ςυνζταξε θ υπθρεςία του Διμου. 

 
 
 

 
146

 Συμπλθρϊνονται ςτοιχεία ανακζτουςασ αρχισ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Θ Οικονομικι Επιτροπι, ςε ςυνεδρίαςι τθσ τθν ............... , αφοφ ζλαβε υπόψθ τισ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων, 
αποφάςιςε, με τθν υπ’ αρικ. ……….. απόφαςι τθσ, τθν κατακφρωςθ τθσ "………….", ποςοφ ................... € χωρίσ Φ.Ρ.Α 
………….% και ………….%, τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ με κωδικό ΟΡΣ …. ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, 
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» του ανωτζρω θλεκτρονικοφ ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ ςτθν …………….. 
που εδρεφει ςτθν …………………. 

 
 

Ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ….. εγγυθτικι επιςτολι του ……, ποςοφ .......... ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ. 

 
 

 
Aναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016: 

 
 

1. Θ με αρ.πρωτ. ………….απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο «………….» με κωδικό ΟΡΣ ………….ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία», 

2. Θ με αρ. ………….απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου ………….για τθν αποδοχι τθσ απόφαςθσ 
ζνταξθσ, 

3. Θ ………….μελζτθ τθσ Δ/νςθσ ………….του Διμου …………., 
4. Θ με αρ.πρωτ        διακιρυξθ, 
5. Θ με αρ.πρωτ. ….ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του ΕΡΑΝΕΚ για τθν προζγκριςθ 

δθμοπράτθςθσ, 
6. Θ με αρ…… Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου …………. για τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και κακοριςμοφ όρων διακιρυξθσ του θλεκτρονικοφ ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ, 
7. Θ με αρ ........ Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου ………….για τθν ζγκριςθ 1ου Ρρακτικοφ τθσ 

Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ, 
8. Θ με αρ ........ Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου ………….για τθν ζγκριςθ 2ου Ρρακτικοφ τθσ 

Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ, 
9. Θ προςφορά του αναδόχου, 
10. Το με αρικμ.πρωτ ...... ζγγραφο για τον ζλεγχο νομιμότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ …………. 
11. Θ με αρικμ. πρωτ ........ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του ΕΡΑΝΕΚ για τθν προζγκριςθ 

του ςχεδίου ςφμβαςθσ. 

 
Άρκρο 1 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια κατάλλθλων μζςων, με ςκοπό τθν δθμιουργία ολοκλθρωμζνων 
τουριςτικϊν προςβάςιμων καλαςςίων προοριςμϊν- παραλιϊν του Διμου …………., που κα εξαςφαλίςει τθν 
προςβαςιμότθτα ανκρϊπων με κινθτικά προβλιματα ι με περιοριςμζνθ κινθτικότθτα (θλικιωμζνοι , εγκυμονοφςεσ 
γυναίκεσ κλπ) ςτισ παραλίεσ του νθςιοφ μασ, όπωσ αυτζσ ζχουν κακοριςκεί με τθν αρικμ. ………….μελζτθ με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ), και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, κατόπιν επικοινωνίασ με τθν αρμόδια 
υπθρεςία και τθν Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι παρεμβάςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτισ παρακάτω οργανωμζνεσ παραλίεσ του τζωσ Διμου ………….: 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
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 Ραραλία Μποφκασ 

 Ραραλία Ανάλθψθσ 

 Ραραλία Ρεταλιδίου 

 Ραραλία Αγίου Ανδρζα 

 
Το προσ προμικεια αντικείμενο κατατάςςεται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων: 

 
CPV 

Θωδ. Ρίηινο 

33196200-2 

44411400-8 

Δμνπιηζκφο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

Ληνπδηέξεο 

44191000-5 Ξνηθίια θαηαζθεπαζηηθά πιηθά απφ μχιν 

45212230-7 Δγθαηάζηαζε απνδπηεξίσλ 

24955000-3 Σεκηθέο ηνπαιέηεο 

44115900-8  Γηαηάμεηο ειηνπξνζηαζίαο 

39522130-7 Πθίαζηξα 

31523200-0 Ξηλαθίδεο κνλίκσλ κελπκάησλ 

 
 Το φυςικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςυνοψίηεται ςτον ακόλουκο πίνακα:
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ Μ.Μ ΡΟΣ/ΤΘΤΑ 

Α. 1. Μθ μόνιμθ, ςυναρμολογοφμενθ, βοθκθτικι 
διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςτθ 
κάλαςςα, με ενςωματωμζνο φωτοςυναγερμό και 
πακζτο τθλεμετρίασ 

2. Λουτιρασ (ντουη) για ΑΜΕΑ 

  

 Τεμ.  

  

Τεμ. 
 

Β. 1. Λυόμενοι, ξφλινοι διάδρομοι παραλίασ κατάλλθλοι 

για πρόςβαςθ ΑΜΕΑ, αποτελοφμενοι από αρκρωτά 

τμιματα 

Μ.Μ.  

Γ. 1. Μθ μόνιμο, λυόμενο, ξφλινο αποδυτιριο 

προδιαγραφϊν για ΑΜΕΑ 
Τεμ.  

Δ.  1. Μθ μόνιμο, λυόμενο W.C. προδιαγραφϊν ΑΜΕΑ Τεμ.  

Ε.  1. Ξφλινθ ομπρζλα με καλαμωτι διαμζτρου 2,20  

μζτρων 
Σετ.  

ΣΤ. 1. Ξφλινθ καταςκευι (πζργκολα) με ξφλινο πάτωμα 

επιφάνειασ 6,00 μ2 

Τεμ.  

Η.  1. Επιγραφζσ ςιμανςθσ (πλθροφοριακζσ πινακίδεσ) 
με ςτφλο ςτιριξθσ για τθν κατάδειξθ των κζςεων 
βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμϊν 
εξυπθρζτθςθσ ΑΜΕΑ ςτθν ακτι (περιλαμβάνεται και θ 
επιδαπζδια ςιμανςθ πάρκινγκ) 

 

Αποκ.  

 

 Το οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςυνοψίηεται ςτον ακόλουκο πίνακα:
 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ Μ.Μ ΡΟΣ/Τ 
ΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΡΑΝΘ 

Α. 1. Μθ μόνιμθ, ςυναρμολογοφμενθ, 

βοθκθτικι διάταξθ για τθν αυτόνομθ 

πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςτθ κάλαςςα, με 

ενςωματωμζνο φωτοςυναγερμό και πακζτο 

τθλεμετρίασ 

 
  Τεμ. 

   

   2. Λουτιρασ (ντουη) για ΑΜΕΑ    Τεμ. 
   

Β. 1. Λυόμενοι, ξφλινοι διάδρομοι παραλίασ 

κατάλλθλοι για πρόςβαςθ ΑΜΕΑ, 

αποτελοφμενοι από αρκρωτά τμιματα 

Μ.Μ.    

Γ. 1. Μθ μόνιμο, λυόμενο, ξφλινο αποδυτιριο 
προδιαγραφϊν για ΑΜΕΑ 

Τεμ.    

Δ. 1. Μθ μόνιμο, λυόμενο W.C. 
προδιαγραφϊν ΑΜΕΑ 

Τεμ.    
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Ε. 1. Ξφλινθ ομπρζλα με καλαμωτι διαμζτρου 

2,20 μζτρων 
Τεμ.    

ΣΤ. 1. Ξφλινθ καταςκευι (πζργκολα) με ξφλινο 

πάτωμα επιφάνειασ 6,00 μ2 
Τεμ.    

Η. 1. Επιγραφζσ ςιμανςθσ (πλθροφοριακζσ 
πινακίδεσ) με ςτφλο ςτιριξθσ για τθν 
κατάδειξθ των κζςεων βοθκθτικϊν 
εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμϊν 
εξυπθρζτθςθσ ΑΜΕΑ ςτθν ακτι 
(περιλαμβάνεται και θ επιδαπζδια ςιμανςθ 
πάρκινγκ) 

 

Αποκ.    

 
Στισ ανωτζρω τιμζσ ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια, θ φορτοεκφόρτωςθ, θ μεταφορά, θ παράδοςθ και θ 
τοποκζτθςθ τουσ ςτισ τζςςερισ (4) παραλίεσ που αναφζρονται ςτθν 1195-1/2018 (ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΜΕΝΘ) μελζτθ. 

(Ρρζπει να αναφερκεί εδϊ ότι όςον αφορά ςτθ διάταξθ αυτόνομθσ πρόςβαςθσ ΑΜΕΑ ςτθ κάλαςςα 
ςυμπεριλαμβάνεται και θ εκπαίδευςθ προςωπικοφ του Διμου για τθ ςυναρμολόγθςθ, ςυντιρθςθ και 
απεγκατάςταςθ) 

 
 
 

Άρκρο 2 

Διάρκεια ςφμβαςθσ – Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ παράδοςθσ υλικϊν 
 
 

1. Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε Εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ με τον ανάδοχο. 

2. Θ προμικεια «ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΡΟΣΒΑΣΛΜΩΝ ΚΑΛΑΣΣΛΩΝ ΡΟΟΛΣΜΩΝ ΤΩΝ 
ΡΑΑΛΛΩΝ ΜΡΟΥΚΑΣ, ΑΝΑΛΘΨΘΣ, ΡΕΤΑΛΛΔΛΟΥ ΚΑΛ ΑΓΛΟΥ ΑΝΔΕΑ» κα παραδοκεί πλιρθσ και ζτοιμθ προσ 
λειτουργία ςτο Διμο. 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

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

 
 

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ τον εξοπλιςμό 
και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν.4412/2016. 
 
 

Άρκρο 3 

Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 
 
 

1. Θ αμοιβι του αναδόχου προκφπτει ςφμφωνα με τθν προςφορά του που είναι ποςοφ ..............€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Στθν τιμι τθσ προμικειασ ςυμπεριλαμβάνεται και θ εργαςία 
ςυναρμολόγθςισ τουσ (όπου απαιτείται) και θ μεταφορά και παράδοςθ των ειδϊν ςε χϊρο που κα υποδειχκεί 
από τον Διμο, εντόσ των ορίων αυτοφ, ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμοι για χριςθ. 

 
 

2. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο: Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υλικϊν. 

 
 

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

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

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (άρκρο 4 παρ. 6 Ν. 4782), θ οποία υπολογίηεται 
επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

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

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

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

Άρκρο 4 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ε.Ρ.  «Ανταγωνιςτικότθτα   Επιχειρθματικότθτα και 
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Καινοτομία», Κωδ. ΣΑΕ 1551. Θ δαπάνθ για  τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. 64/7135.0002 ςχετικι 
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικ. ζτουσ ……….. του Διμου Μεςςινθσ. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται 
από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικμ. Ενάρικμ. Ζργου ΣΑ 2018ΣΕ15510059). Θ 
ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο1 τθσ πράξθσ «ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ 
ΡΟΣΒΑΣΛΜΩΝ ΚΑΛΑΣΣΛΩΝ ΡΟΟΛΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΑΛΛΩΝ ΜΡΟΥΚΑΣ, ΑΝΑΛΘΨΘΣ, ΡΕΤΑΛΛΔΛΟΥ ΚΑΛ ΑΓΛΟΥ 
ΑΝΔΕΑ», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και 
Καινοτομία» (ΕΡΑΝΕΚ) 2014-2020 με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ.πρωτ. 5979/1942/Α3/28.09.2018 (ΑΔΑ: 
ΩΜΛΔ465ΧΛ8-75Χ) τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΕΡΑΝΕΚ και ζχει λάβει κωδικό MIS (ΟΡΣ): 5021579 Θ παροφςα 
ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ)) και 
από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

 

Άρκρο 5 

Υποχρεϊςεισ αναδόχου 

 
Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι: 

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

2. Δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

3. Λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

4. Ζχει τθν υποχρζωςθ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του Διμου για τον χειριςμό και τθν ςυντιρθςθ του 

εξοπλιςμοφ. 

 
 
 

Άρκρο 6 

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 
 
 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2 τθσ διακιρυξθσ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





113 | Σελίδα  

 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ 
παροχι εξθγιςεων, θ παρακάτω κφρωςθ: 

Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του 
χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

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

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

 
 

Άρκρο 7 

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

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

Άρκρο 8 

Υπεργολαβία 

 
1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ 
τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 
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Άρκρο 9 

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
 
 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ 
του αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρκρο 10 

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 
 

Ο Διμοσ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

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

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτθν παράγραφο 4.6 τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσ, 

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

 
 

Άρκρο 11 

Επίλυςθ Διαφορϊν – Εφαρμοςτζο Δίκαιο 
 
 

1. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ αρικμ. ……… 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

2. Θ ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με 
τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, ο Διμοσ και ο ανάδοχοσ 
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 
χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

3. Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1 (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4 (Απόρριψθ 
ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει θ Οικονομικι  Επιτροπι, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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Άρκρο 12 

Χρόνοσ Εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 
 
 

Λςχφουν οι διατάξεισ του άρκρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ 
ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ 
με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ που προςφζρει, για 
χρονικι περίοδο τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν 
ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο 
όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο 
οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι 
κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 
 

 
Άρκρο 13 

Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 
 
 

1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ 
άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον 
το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται μακροςκοπικά. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- 
παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 
4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλειπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ 
που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 
του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν από 
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των 
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οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των 
αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του 
Ν.4412/2016. 

Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ 
κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

 

2. H παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςε 
……………………………. από τθν παράδοςθ των προϊόντων, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 1195-1/2018 επικαιροποιθμζνθ 
μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μεςςινθσ, παρουςία υπαλλιλου τθσ Δ/νςθσ και τθσ αντίςτοιχθσ 
Επιτροπισ Ραραλαβισ που κα ελζγχουν το εκάςτοτε Δελτίο Αποςτολισ. 

Στο Δελτίο αποςτολισ κα αναγράφονται όλα τα χαρακτθριςτικά και οι απαιτιςεισ τθσ παραγγελίασ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με 
κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Διμου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ 
τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και 
εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται 
οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε 
τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ 
τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται 
πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

 
 

 
Άρκρο 14 

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 
 
 

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

2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον 
ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 
213 του ν. 4412/2016. 
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Άρκρο 15 

Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου -Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ 

1. Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει 
μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, 
περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων. 

2. Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει 
τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ του ΑΚ. 

 
 

3. Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει 
τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να 
του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 

 
 

4. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 9 τθσ παροφςασ, θ ςφμβαςθ λφεται με τθν πάροδο τθσ θμερομθνίασ διάρκειασ 
τθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ. 

 
 

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
 
 
 

………………………………… ………………………………… 
 
 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε – Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ΔΔΔ 

Ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μεςςινθσ 

Στο πλαίςιο τθσ αρμοδιότθτασ τθσ Αρχισ για τθν ζκδοςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν προσ τουσ αρμόδιουσ δθμόςιουσ 
φορείσ και τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, εκδόκθκε θ Κατευκυντιρια Οδθγία 23, θ οποία παρουςιάηει ειδικά κζματα 
ςυμπλιρωςθσ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) και του "Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου 
Σφμβαςθσ" (ΕΕΕΣ), προσ υποβοικθςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων, και των οικονομικϊν 
φορζων, κατά τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι των εν λόγω εντφπων. 

Δείτε το κείμενο τθσ κατευκυντιριασ οδθγίασ ςτθν Διαφγεια (ΑΔΑ: Ψ3ΘΛΟΞΤΒ-Κ3Ε). 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 3689/2022 Ημερ.: 04/03/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][]

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])
www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ: ]

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998762513
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.messini.gr
Πόλη: ΜΕΣΣΗΝΗ

Οδός και αριθμός:
ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π. ΠΤΩΧΟΥ & 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

Ταχ. κωδ.: 24200
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΤΣΟΣ
Τηλέφωνο: 2722360138
φαξ: -
Ηλ. ταχ/μείο: messini@messini.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΠΟΥΚΑΣ, 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ»
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ανθρώπων με 
κινητικά προβλήματα ή με περιορισμένη κινητικότητα (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες 
γυναίκες κλπ) στις παραλίες του Δήμου Μεσσήνης. Προβλέπεται η δημιουργία 
κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών στον ευρύτερο χώρο των παραλιών 
κολύμβησης για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. Κωδικοί CPV: 33196200-2 (Εξοπλισμός για 
άτομα με ειδικές ανάγκες), 44411400-8 (Ντουζιέρες), 44191000-5 (Ποικίλα 
κατασκευαστικά υλικά από ξύλο), 45212230-7 (Εγκατάσταση αποδυτηρίων), 24955000-3 
(Χημικές τουαλέτες), 44115900-8 (Διατάξεις ηλιοπροστασίας), 39522130-7 (Σκίαστρα), 
31523200-0 (Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων) Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 
παρακάτω παραλίες του Δήμου Μεσσήνης: 1. Παραλία Μπούκας 2. Παραλία Ανάληψης 
3. Παραλία Πεταλιδίου 4. Παραλία Αγίου Ανδρέα Η σύμβαση προμήθειας υποδιαιρείται 
σε επτά (7) τμήματα (ομάδες): Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ, σύμφωνα με τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της υπ ‘ αριθ. 1195-1/2018 επικαιροποιημένης μελέτης του Δήμου 
Μεσσήνης
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Αριθμός μελέτης: 1195-1/2018 
(επικαιροποιημένη)

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
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Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο 
εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 
τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
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Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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