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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997597230 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης   

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΥΠΡΟΥ 3 

Πόλη ΘΗΒΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 32200 

Χώρα  ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS  EL641 

Τηλέφωνο 2262350600 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) adimitriadou@thiva.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)   

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θήβας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.   
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 
 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr 
δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι 
δυνατή στην διεύθυνση (URL) :. www.thiva.gr. 
 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ΣΑ 
Ε1191 (2019ΣΕ11910085). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από 
Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ (Κωδικός Εναρίθμου στο ΠΔΕ: 2019ΣΕ11910085) Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:64.7135.05 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού με το ποσόν των 
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200.000 € για το έτος 2021 (πιστώσεις προγράμματος) και με το ποσόν των 561.861,00 € για το έτος 2022 
(πιστώσεις προγράμματος).  
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  16866/29-09-2021 (ΑΔΑ: 6Ξ0ΦΩΡΜ-
5ΦΞ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021. και έλαβε 
α/α 319. καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού του Δήμου Θηβαίων με Α/Α βεβ.339 .  
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 2 της Πράξης : «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Θήβας»  η οποία 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στην πρόσκληση με τίτλο : «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» με 
Κωδικό 098 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2658) με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ 4277/1439/Α3 της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό MIS (5037893)  
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κύριου εμπορικού άξονα - 
οδού Επαμεινώνδα – στη περιοχή παρέμβασης» του Δήμου Θήβας. 
Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού επί του κύριου πεζοδρόμου της πόλης, 
της οδού Επαμεινώνδα, καθώς και σε κάθετες σε αυτήν οδούς. Η ακριβής τοποθέτηση του προμηθευόμενου 
εξοπλισμού θα γίνει καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, βάσει του σχεδίου της μελέτης 
παρέμβασης. Σημειακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν προς αντικατάσταση φθαρμένου αστικού 
εξοπλισμού (παγκάκια, καθιστικά, κ.λ.π.) εμπλουτίζοντας τον εξοπλισμό με πινακίδες πληροφόρησης, 
κάδους μικροαπορριμμάτων, ποδηλατοστάτες κλπ.  
Επιπλέον συμπληρώνονται υψηλά δέντρα για τον σχηματισμό δεντροστοιχιών και την δημιουργία σκίασης 
σε όλο το μήκος της οδού ενώ παράλληλα συμπληρώνονται τα υφιστάμενα παρτέρια και όποιοι χώροι 
πρασίνου με θάμνους και πολυετής πόες για την αύξηση του λόγου της καλυπτικότητας του πρασίνου προς 
τις σκληρές επιφάνεια καθώς και   τον καλλωπισμό του χώρου.  
Δημιουργούνται επίσης δύο σημεία στάσης/ ξεκούρασης και ταυτόχρονα πληροφόρησης του κοινού μέσω 
της εγκατάστασης Έξυπνων Πάγκων, διαθέσιμων προς όλους του διερχόμενους, μεταξύ αυτών και των 
ΑμΕΑ.   
Προβλέπεται επίσης αλλαγή μέρους των φωτιστικών σωμάτων επί της οδού Επαμεινώνδα με νέα φωτιστικά 
σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED, προς καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς θα υπάρξει σωστή 
φωτοκάλυψη των χώρων σε σωστή ένταση φωτός ενώ επιτυγχάνεται σοβαρή εξοικονόμηση πόρων για τον 
Δήμο.  
Όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι  φιλικά 
προς το περιβάλλον. Για να ανταποκρίνονται στο αισθητικό περιβάλλον του χαρακτήρα της πόλης και να 
αναβαθμίσουν αυτό, έχουν επιλεγεί υλικά διαχρονικής αξίας και στιβαρά όπως το ατσάλι, το μάρμαρο, 
ταυτόχρονα με αντιβανδαλικά χαρακτηριστικά.  
Την Προμήθεια των εξοπλισμών κάθε τύπου θα συμπληρώσει η αποκατάσταση φθαρμένων και 
βανδαλισμένων σημείων και επιφανειών της περιοχής παρέμβασης και η όποια εργασία προετοιμασίας 
κρίνεται απαραίτητη για την σωστή τοποθέτηση και χρήση του εξοπλισμού.  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

03451000-6  Φυτά 

16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 

43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 

34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 

34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρω 

45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 
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Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (614.404,03 €), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή 
ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ 
(147.456,97€). Η συνολική δαπάνη της δημόσιας σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ 
ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (761.861,00  €). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε οχτώ (8) μήνες. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  
τιμής.  
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:  
- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 
- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  
- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

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

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 
το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  
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- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). [συμπληρώνεται στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
περιβαλλοντικά κριτήρια] 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 
- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- Της Υπουργικής Απόφασης 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάσταση της 
υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής 
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων”». Αντικατάσταση της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους 





 

Σελίδα 8 

 
 

Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-
2020 (ΥΠΑΣΥΔ)» 

- Του με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 εγγράφου της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ 
και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει 

- Της με αρ. πρωτ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Υπουργικής Απόφασης "Βασικές κατευθύνσεις 
υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής 
ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα". 

- Της αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ 2784/Β'/21.12.2015) απόφασής των Υπουργών 
Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και 
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014».  

- Tης με Α.Π. 3171/1061/Α3/04-06-2018 Πρόσκλησής με τίτλο «Aνοικτά Kέντρα Εμπορίου» και κωδ: 
098  Α/Α, ΟΠΣ: 2658, όπως ισχύει. 

- Της με Α.Π. 4277/1439/Α3/28-06-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με mis 5037893  και 
τίτλο  «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θηβαίων.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Της υπ' αρ. πρωτ. 5021/24-09-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΠ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», με την οποία διατυπώνεται η Θετική 
Γνώμη της για το υποβληθέν από τον Δικαιούχο – Αναθέτουσα Αρχή, σχέδιο του τεύχους διακήρυξης 
του παρόντος έργου και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί. 

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

- της υπ’αριθμ. υπ’αρίθμ.263/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Χ87ΩΡΜ-Τ2Α) με την 
οποία συγκροτήθηκαν η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών σε Ανοικτούς και Διεθνείς Διαγωνισμούς. 

- της υπ’άριθμ. 8/2021 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων. 
- του υπ’αριθμ. πρωτ. 16781/28-09-2021 έγγραφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων. το οποίο 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ009276470. 
- της υπ’αριθμ. πρωτ. 16866/29-09-2021 (ΑΔΑ: 6Ξ0ΦΩΡΜ-5ΦΞ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για 

το οικονομικό έτος 2021 που αφορά τη δέσμευση ποσού 200.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021. 

- της υπ’αριθμ. 310/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «διενέργεια  ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, την κατάρτιση των όρων και την έγκριση της 
τεχνικής μελέτης του διαγωνισμού, με τίτλο «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κύριου 
εμπορικού άξονα - οδού Επαμεινώνδα – στη περιοχή παρέμβασης» του Δήμου Θήβας, για την 
προμήθεια με τίτλο “Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κύριου εμπορικού άξονα - οδού 
Επαμεινώνδα – στη περιοχή παρέμβασης”» 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24η  Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  & 
ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
21 Οκτωβρίου 2021 

21 Οκτωβρίου 2021 

Ώρα: 10:00:00 π.μ 

24 Νοεμβρίου 
2021 

Ώρα: 15:00:00 μ.μ 

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  
 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016 : σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα (ΔΙΑΒΗΜΑ) και σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες 
(ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ & ΣΚΥΤΑΛΗ) 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   
www.thiva.gr, στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. .  
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης , όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

3. Παράρτημα Ι: Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης. 

4. Παράρτημα ΙΙ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων] 

5. Παράρτημα ΙΙΙ: Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

6. Παράρτημα IV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ –  Η υπ΄αρ. 198/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων 

9. Και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. ) 
. 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι ημέρες πριν από 
τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών  και απαντώνται αντίστοιχα, 
στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 

απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

  
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής.  
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα 
με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και 
στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 
2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν 
συνταχθεί εκτός από την ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 
σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. . 
 
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η 
μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.  
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
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ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
 
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 
της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5,6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5,6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.  
 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

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





 

Σελίδα 14 

 
 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού:  ΔΩΔΕΚΑ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ. (12.288,08 ευρώ). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 . 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ.46 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,  ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής. 

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 





 

Σελίδα 15 

 
 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα 
των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
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- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.  
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 
2.2.3.3 Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, για τις ανωτέρω παραγράφους, ούτε συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι 
δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 
αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

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

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός.  

2.2.3.5. ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει 
ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς 
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση 
με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.  

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

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   
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Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται   

α.) Να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών οικονομικών χρήσεων (έτη 2018, 2019, 2020,) 
ίσο με το ύψος του προϋπολογισμού της διακήρυξης.  

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ενώσεως, οι σχετικές απαιτήσεις αφορούν αθροιστικά τα 
οικονομικά αποτελέσματα των μελών της. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού, 
πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της προσφοράς τα παρακάτω. 

α) Ο οικονομικός φορέας κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχει εκτελέσει αντίστοιχη προμήθεια 
και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού  

Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων, πρέπει να 
προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του 
δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του 
συνεργαζόμενου. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να προσκομίσουν τις ακόλουθες πιστοποιήσεις κατά 
την υποβολή της προσφοράς: 

α) ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο 
οργανισμό για τους οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους οικονομικούς 
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φορείς με εγκατάσταση στην αλλοδαπή, με αναφορά στο αντικείμενο της παρούσας  
προμήθειας(προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού)  

β) ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει 
εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για τους οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή 
αντίστοιχο για τους οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην αλλοδαπή με αναφορά στο αντικείμενο της 
παρούσας  προμήθειας (προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού)  

γ) ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο, για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, το οποίο έχει εκδοθεί από 
πιστοποιημένο οργανισμό για τους οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους 
οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην αλλοδαπή με αναφορά στο αντικείμενο της παρούσας  
προμήθειας (προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού)   

 

Για όλα τα παραπάνω ισχύει η πρόβλεψη περί ισοδυνάμων κατ’ αρ. 82 Ν. 4412/2016. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

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

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

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

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται 
να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
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προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν 
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση.  

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 

να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.  

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.  

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
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προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.  

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του.  

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.  

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. 
και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4  περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  





 

Σελίδα 23 

 
 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό 
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.  

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

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

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω 
Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες 
αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

α) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι 
υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο παρέχων 
υπηρεσίες. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε 
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δημοσίευση ισολογισμού (ή που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του 
τελευταίου οικονομικού έτους), τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών 
συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. 

Εάν οι επιχειρήσεις λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις ζητούμενες 
υπηρεσίες, για το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, 
υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το 
διάστημα αυτό (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

α) σε περίπτωση σύμβασης με δημόσια αρχή, προσκομίζουν βεβαιώσεις περαίωσης/καλής εκτέλεσης και 
τις αντίστοιχες συμβάσεις αυτών ενώ σε περίπτωση ιδιωτικού φορέα προσκομίζουν συμβάσεις και 
τιμολόγιο αυτών 

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

α) ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο 
οργανισμό για τους οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους οικονομικούς 
φορείς με εγκατάσταση στην αλλοδαπή, εκδιδόμενο στο πρόσωπο του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, 
με αναφορά στο αντικείμενο της παρούσας  προμήθειας (προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού)  

β) ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει 
εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για τους οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή 
αντίστοιχο για τους οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην αλλοδαπή, εκδιδόμενο στο πρόσωπο του 
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα,  με αναφορά στο αντικείμενο της παρούσας  προμήθειας (προμήθεια 
και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού).  

γ) ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο, για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, το οποίο έχει εκδοθεί από 
πιστοποιημένο οργανισμό για τους οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους 
οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην αλλοδαπή, εκδιδόμενο στο πρόσωπο του συμμετέχοντα 
οικονομικού φορέα,  με αναφορά στο αντικείμενο της παρούσας  προμήθειας (προμήθεια και εγκατάσταση 
αστικού εξοπλισμού).  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
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Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων 
διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

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

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται 
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

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

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
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αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον 
τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του 
οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ 
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους,  

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους αλλά 
υποχρεούται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:  

βάσει τιμής.  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

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

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. . 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 
09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 
και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.  
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 
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2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27  τ του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  
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Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται 
με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 
περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει 
με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή επί ποινή αποκλεισμού με το κεφάλαιο Γ «Τιμολόγιο Μελέτης» περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (βάσει 
τιμής)  όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης:  

Η τιμή των προς προμήθεια αγαθών δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

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

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

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

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

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», γίνεται 4 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 

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

 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
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ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών προσφορών. 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

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

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 





 

Σελίδα 35 

 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου- 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών 
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο 
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο 
και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα 
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 
360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
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επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και 
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.» 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 

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

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η 
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω 
της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 
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γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον 
του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 
προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η 
αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει 
γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 
του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος 
έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του 
ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και 
διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας 
κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός 
δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής 
απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για 
την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
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στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεση) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης ή Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
ΠαράρτημαV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον 
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο (2) μηνών τουλάχιστον. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης  γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά 
είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών 
που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της 
παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά 
σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει 
(ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην 
αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται 
ως απόρριψη της πρότασης.  
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος 
θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
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στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, τμηματικά κατά την παραγγελία 
της Υπηρεσίας 

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

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

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

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

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας με την επιφύλαξη 
της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
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203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)ημερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 
από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.  
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε διάστημα έως οχτώ (8) μηνών από την ημέρα 
υπογραφής της Σύμβασης.  
Η παράδοση του εξοπλισμού τοποθετημένου θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα έως πέντε (5) μηνών από 
την ημέρα της έγγραφης παραγγελίας από την Τεχνική Υπηρεσία. 
Η παραγγελία του εξοπλισμού θα γίνει σταδιακά ή καθ’ ολόκληρόν σύμφωνα με όσα ορίσει η Υπηρεσία, με 
εξαίρεση των ειδών της Ομάδας ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί βάσει 
των καιρικών συνθηκών και του χρονοδιαγράμματος που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος της Σύμβασης.  
Αναλυτική περιγραφή των όρων παράδοσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II  
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 
δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των 
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.  
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση 
κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
6.2.2 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την επιτροπή και την αρμόδια υπηρεσία πέντε ημέρες πριν την παράδοση. 
Η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από την 
αυτοψία. 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 
καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο [εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών (ημερολογιακών) από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.2 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ. 

                                                           
2 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

 

6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή  αποκλεισμού  δείγματα, το αργότερο έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η μη εμπρόθεσμη 
προσκόμιση δειγμάτων αποκλείει αυτομάτως την συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Τα Δείγματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και θα κατατεθούν με 
συνοδευτικό έγγραφό (δελτίο αποστολής) πάνω στο οποίο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
Δείγμα, ο αριθμός του άρθρου στο οποίο αναφέρεται το δείγμα, τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 
(επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας-fax και η ηλεκτρονική του διεύθυνση-email), 
η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ), ο τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

Το δελτίο αποστολής θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου υπόψιν 
της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η εξέτασή των δειγμάτων θα γίνει μέσω μακροσκοπικού ελέγχου κατά το στάδιο της εξέτασης των τεχνικών 
προσφορών, όπως αναφέρεται στη Μελέτη.  

Συγκεκριμένα :  

Για το  Άρθρο 65: Πέτασμα καθοδήγησης ριζών 75x105 εκ. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ένα τεμάχιο 
πετάσματος καθοδήγησης ριζών διαστάσεων 75x105 εκ. 

Για το άρθρο 67: Υπόγεια στήριξη δένδρου με περίμετρο κορμού από 25εκ έως 50εκ προσκομίζουν ένα 
τεμάχιο συστήματος υπόγειας στήριξης δένδρου για περίμετρο κορμού από 25-50εκ. με τις συγκεκριμένες 
προδιαγραφές : 

Α/Α 
αγκύριο 

βρόγχος 
ιμάντας 

πρόσδεσης 
υπόστρωμα 
ριζόμπαλας μήκος πλάτος 

Α.Τ. 67 23εκ 5εκ 
σταθερός 

1,1μ 
4,50μ d 0,8μ 

 
Για το άρθρο 77: Αυτορυθμιζόμενος σταλακτοφόρος καφέ χρώματος Φ16/30εκ/2,3Λ/ώρα προσκομίζουν ένα 
Δείγμα σταλακτοφόρου σωλήνα, ενός μέτρου περίπου, που θα έχει 3 σταλάκτες  

Για το άρθρο 78: Αυτορυθμιζόμενος σταλακτοφόρος Φ17/30εκ/1,6Λ.AS με χαλκό προσκομίζουν ένα Δείγμα 
σταλακτοφόρου σωλήνα, ενός μέτρου περίπου, που θα έχει 3 σταλάκτες 
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Για το άρθρο 81: Φίλτρο δίσκων 1"-120mesh -10ατμ. προσκομίζουν Δείγμα ενός (1) τεμαχίου με 
μανόμετρα και τα κατάλληλα υλικά για την σύνδεσή τους με το φίλτρο  
Για το Άρθρο 82 : Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προσκομίζουν Δείγμα ενός (1) τεμαχίου του 
προσφερόμενου φωτιστικού σώματος 

Για το άρθρο 83: Παγκάκι από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη με ξύλινο κάθισμα και πλάτη» 
προσκομίζουν δείγμα ανασυσταμένου μαρμάρου λευκού γρανίτη ενδεικτικών διαστάσεων 10x10εκ., 
συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό ταυτότητας των υλικών του προμηθευόμενου είδους της εταιρείας 
παραγωγής, προς επιβεβαίωση του υλικού κατασκευής και της ποιότητας του. 

Για το άρθρο 94: Διαχωριστικό πεζοδρομίου σφαιρικού σχήματος από ανασυσταμένo μάρμαρο μαύρου 
χρωματισμού black ebony τύπου «Sfera 400» προσκομίζουν δείγμα ανασυσταμένου μαρμάρου μαύρου 
χρωματισμού ενδεικτικών διαστάσεων 10x10εκ., συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό ταυτότητας των υλικών 
του προμηθευόμενου είδους της εταιρείας παραγωγής, προς επιβεβαίωση του υλικού κατασκευής και της 
ποιότητας του. 

Για τα υπόλοιπα είδη δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιτροπή 
διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
την προσκόμιση δειγμάτων για το σύνολο ή για μέρος των υπό προμήθεια ειδών κατά τη φάση 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών σε τόπο και χρόνο που θα ορίσει η επιτροπή, ή επίδειξη των υπό 
προμήθεια ειδών στο χώρο κατασκευής τους ή σε χώρο όπου ήδη έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν.   

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν  ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη πρόσκληση 
ή τα υποβληθέντα δείγματα ή/και η λειτουργία τους δεν ανταποκρίνονται στις εγκεκριμένες τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας, τότε η τεχνική προσφορά του θα αποκλείεται.  

 

Τρόπος αξιολόγησης των δειγμάτων:  

1. Τα υποβληθέντα δείγματα των οικονομικών φορέων θα παραδοθούν από την αρμόδια 
υπηρεσία στην επιτροπή διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η αποσφράγιση 
των δειγμάτων από την επιτροπή διαγωνισμού. Μετά τον έλεγχο θα γίνει επανασφράγιση των 
δειγμάτων. Επίσης, θα γίνει εφόσον απαιτηθεί, λήψη μέρους του δείγματος , από την επιτροπή 
διαγωισμού. 

2. Τα υποβληθέντα δείγματα των οικονομικών φορέων θα αξιολογηθούν με μακροσκοπικό έλεγχο. 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να διενεργηθεί πρακτική 
δοκιμασία ή / και εργαστηριακός έλεγχος.  

3. Εάν απαιτηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια 
του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται α πό τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του 
ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από 
διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη 
διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης. Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές 
εξετάσεις που τυχόν διενεργηθούν, βαρύνει τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα.  

Έγκριση δειγμάτων:  

1. Τα εγκεκριμένα δείγματα σφραγίζονται καταλλήλως, τίθεται η επίσημη σφραγίδα της 
αναθέτουσας αρχής και φέρουν ευκρινώς την ένδειξη «εγκεκριμένο» προκειμένου να παραδοθούν στην 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής των ειδών.  Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται από το αρμόδιο για την 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών όργανο, μετά την κατακύρωση της προμήθειας και συγκεκριμένα 
μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης.  
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2. Τα επίσημα (εγκεκριμένα) δείγματα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων που οφείλει να διενεργήσει. Για το λόγο αυτό 
συντάσσεται έγγραφο παράδοσης – παραλαβής που υπογράφεται από τα μέλη και των δύο οργάνων 
(αξιολόγησης προσφορών – παραλαβής ειδών). 

Επιστροφή δειγμάτων 

Η επιστροφή των δειγμάτων πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν 
καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των προβλεπόμενων ελέγχων, μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης, με μέριμνα 
και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.  

2. Στον οικονομικό φορέα στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή 
ολικώς, κατά την διαδικασία των προβλεπόμενων ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την  
επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με 
μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.  

Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.  

 

 

6.6  Αναπροσαρμογή τιμής  

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) 

Ο Δήμος Θήβας με συνδικαιούχο τον Εμπορικό Σύλλογο, έχει υποβάλλει πρόταση για την Πράξη «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θήβας» στην Πρόσκληση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» με Κωδικό 098 (Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 2658) του ΕΠΑνΕΚ  που αφορά στην υλοποίηση ενός συνόλου συνεκτικών και αλληλένδετων 

παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και 

β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση 

και χρήση έξυπνων εφαρμογών και για την οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ 24277/1439/Α3 

της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό MIS (5037893). 

Με το Υποέργο 2 της ανωτέρω πράξης, με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ – ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» προβλέπεται η 

ενδυνάμωση της εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας της οδού και προς αυτή την κατεύθυνση θα 

πραγματοποιηθούν στοχευμένες δράσεις ώστε να αποτελέσει μελλοντικά πόλο έλξης για τους πολίτες της 

Θήβας. 

 

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην υλοποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ – ΣΤΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ».  

Η περιοχή της μελέτης περιλαμβάνει τον πεζόδρομο της οδού Επαμεινώνδα και την προέκταση αυτής, οδό 

Λουκά Μπέλου, έως το Συνεδριακό Κέντρο της Θήβας, καθώς και τις κάθετες σε αυτήν οδούς: Κέβητος, 

Βουρδουμπά, Αντιγόνης, Οιδίποδος, Δίρκης, Δράκου. Οι ανωτέρω οδοί, αποτελούν τον ευρύτερο πυρήνα της 

πόλης και κατά μήκος τους αναπτύσσονται δραστηριότητες εστίασης – αναψυχής και εμπορίου, ενώ σε κοντινή 

απόσταση διαμορφώνονται πλατείες, ανοίγματα και θέσεις πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

Ιδιαιτέρως ο πεζόδρομος της οδού Επαμεινώνδα, ο οποίος διασχίζει το ιστορικό κέντρο με κατεύθυνση βορρά 

– νότου, αναπτύσσεται ως κεντρικός άξονας της πόλης, ευνοώντας την σύνδεση του Μουσείου με τον αστικό 

ιστό του κέντρου και ενισχύοντας την λειτουργικότητα των δημόσιων χώρων και την φιλικότητά τους προς τους 

πολίτες. 

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση  αστικού εξοπλισμού βάσει του σχεδίου της μελέτης 

παρέμβασης και καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην ενίσχυση και την βελτίωση της 
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υπάρχουσας φύτευσης, του αρδευτικού συστήματος, αλλά και στην εκτέλεση σημειακών παρεμβάσεων που 

θα βελτιώσουν την λειτουργικότητα της περιοχής της παρέμβασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 1: ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Πιο συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής: 

Αποξήλωση παλαιών κιγκλιδωμάτων και λοιπού φθαρμένου αστικού εξοπλισμού και  αποκατάσταση της 

τελικής επιφάνειας της οδού ή/ και προετοιμασία για την εγκατάσταση νέων στοιχείων αστικού εξοπλισμού. 
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Εργασίες για την επισκευή σημειακών φθορών των επιφανειών και των υποδομών του πεζοδρόμου και της 

κεντρικής πλατείας. Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση σημείων που έχουν φθαρεί είτε από φυσική φθορά 

(γήρανση υλικών, καιρικές συνθήκες, κόπωση υλικών από την χρήση) είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων 

επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ) είτε από βανδαλισμούς και εν τέλει εγκυμονούν κινδύνους για την διέλευση και 

χρήση των επισκεπτών. 

Προμήθεια και τοποθέτηση συμπληρωματικού αστικού εξοπλισμού, καθιστικοί πάγκοι, ποδηλατοστάτες, 

πληροφοριακές πινακίδες κ.α.  

Συντήρηση υφιστάμενων σιντριβανιών 

Δημιουργία δύο σημεία στάσης/ ξεκούρασης και ταυτόχρονα πληροφόρησης του κοινού μέσω της 

εγκατάστασης Έξυπνων Πάγκων, διαθέσιμων προς όλους του διερχόμενους, μεταξύ αυτών και των ΑμΕΑ.  

Προετοιμασία των χώρων φύτευσης με απομάκρυνση υφιστάμενων φυτεύσεων στα παρτέρια παρά την οδό 

όπου απαιτείται, άρωση εδάφους, ενσωμάτωση των εδαφοβελτιωτικών, κλάδεμα υφιστάμενων δέντρων, 

μεταφυτεύσεις όπου απαιτείται και σύμφωνα με την μελέτη. 

Προετοιμασία των χώρων δημιουργίας φυτεμένου δώματος με εφαρμογή μόνωσης, διάστρωση των επιπέδων/ 

υλικών του συστήματος φυτεμένου δώματος, σύνδεση των χώρων με τον παρακείμενο αγωγό ομβρίων για 

την αποστράγγιση των χώρων 

Ενίσχυση και συμπλήρωση της φύτευσης των τα υφιστάμενων παρτεριών και των χώρων πρασίνου, με 

θάμνους και πολυετείς πόες, και προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα, για την αύξηση του λόγου της 

καλυπτικότητας του πρασίνου προς τις σκληρές επιφάνεια καθώς και  για τον καλλωπισμό του χώρου. 

Φύτευση υψηλών δέντρων για τον σχηματισμό δεντροστοιχιών και την δημιουργία σκίασης σε όλο το μήκος 

της οδού. 

Δημιουργία κήπου, τύπου φυτεμένου δώματος, στη θέση που προσδιορίζεται από τα σχέδιο της μελέτης. 

Αλλαγή μέρους των φωτιστικών σωμάτων επί της οδού Επαμεινώνδα με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης 

τεχνολογίας LED. 

 προς καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς θα υπάρξει σωστή φωτοκάλυψη των χώρων σε σωστή 

ένταση φωτός ενώ επιτυγχάνεται σοβαρή εξοικονόμηση πόρων για τον Δήμο. 

 

Όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φιλικά 

προς το περιβάλλον. Έχουν επιλεγεί υλικά διαχρονικής αξίας και στιβαρά όπως το ατσάλι, το μάρμαρο, 

ταυτόχρονα με αντιβανδαλικά χαρακτηριστικά , ώστε να ανταποκρίνονται στο αισθητικό περιβάλλον του 

χαρακτήρα της πόλης και να το αναβαθμίσουν. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού σημειακά σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής παρέμβασης 

θα εξυπηρετήσει το αγοραστικό κοινό και τους επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης. 

Η εξυπηρέτηση του κοινού με παροχές όπως παγκάκια στάσης και ξεκούρασης  θα διευκολύνει την παραμονή 

τους στον χώρο της αγοράς και θα δημιουργήσει την συνήθεια μιας ασφαλούς και ευπρόσιτης / φιλόξενης 

περιοχής.  

Η τοποθέτηση κολωνακίων επί των οδών κυκλοφορίας που διατρέχουν την περιοχή παρέμβασης θα 

επισφραγίσει την άνετη κυκλοφορία των πεζών καθώς αποτρέπουν την στάθμευση σε μη επιτρεπόμενους 

χώρους και ιδίως πάνω στα πεζοδρόμια. Ταυτόχρονα δεν δημιουργούν "κλειστές" (περιφραγμένες με κάγκελα) 
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περιοχές κίνησης των πεζών, οι οποίοι διέρχονται άνετα προς όλες τις κατευθύνσεις πεζοδρόμων και 

πεζοδρομίων εντός της περιοχής παρέμβασης. 

Η προμήθεια και ενίσχυση του πρασίνου δημιουργεί ένα φιλόξενο οπτικά και κυρίως περιβαλλοντικά 

περιβάλλον με την βελτίωση του μικροκλίματος στο οποίο κινούνται οι χρήστες και επισκέπτες του Ανοικτού 

Κέντρου Εμπορίας πολλαπλασιάζοντας την υπεραξία του.  

Η δημιουργία δενδροστοιχιών, η εδαφοκάλυψη και η ποικιλότητα που εφαρμόζονται προσφέρουν σκίαση και 

θερμική άνεση ενώ η ανάδειξη του υδάτινου στοιχείου με την λειτουργία σιντριβανιών συμβάλει την αισθητική 

ομογενειοποίηση της αγοράς, προσδίδει στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στον χώρο και εν τέλει ενισχύει 

την λειτουργική και  χρηστική αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών. 

 

3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 

Ο Δήμος Θήβας έχει, σύμφωνα με τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ΔΚΚ) (N. 3463/2006,  όπως ισχύει), 

μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες που αφορούν σε διάφορους τομείς.  

Μεταξύ αυτών, στον τομέα «Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών», 

περιλαμβάνεται ιδίως, μεταξύ άλλων (άρθρ. 75 Ι (γ) 1 ΔΚΚ), «Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών 

και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση - δημιουργία 

χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαιθρίων κοινοχρήστων χώρων». 

Γενικά ορίζεται ότι οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές  υποθέσεις, σύμφωνα με τις 

αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την  προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση 

των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της  τοπικής κοινωνίας.   

Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η υλοποίηση της περιγραφόμενης προμήθειας για την διαχείριση και 

δημιουργία χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρου του πεζοδρόμου Επαμεινώνδα του Δήμου Θήβας. 

 

4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΩΦΕΛΕΙΕΣ 

Σκοπός της μελέτης είναι όπως, δια της προμήθειας και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού:  

α.  αναβαθμισθεί και εκσυγχρονισθεί η περιοχή της μελέτης 

β.  καταστούν οίκοθεν διατηρήσιμες σε άρτια λειτουργική και αισθητική κατάσταση, δια της απομείωσης 

του απαραίτητου συνολικού κόστους συντήρησής τους,  

γ.  δοθεί μέριμνα για λιγότερο δυνατόν κόστος σε κατανάλωση πόρων και ενέργειας και  

δ.  έχουν τον μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά τον κύκλο ζωής τους και τον μικρότερο 

οικονομικό αντίκτυπο μετά το πέρας της επιχειρησιακής τους ζωής για τον Δήμο. 

 

5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θήβας, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Α’ βαθμού, με τα εξής στοιχεία: 
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κύπρου 3 

Ταχυδρομικός Κώδικας : 32200 

Περιοχή :  ΘΗΒΑ 

Κωδικός NUTS EL641- ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ 

Διεύθυνση ιστοσελίδας  www.thiva.gr 

Αρμόδιος υπάλληλος  

Ονοματεπώνυμο Δημητριάδου Αναστασία 

Τηλέφωνο adimitriadou@thiva.gr 

Ηλεκτρονική αλληλογραφία 22623 50641 

 

6 ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τους κάτωθι αριθμητικούς κωδικούς: 

 

CPV                    Αντικείμενο 

 

03451000-6  Φυτά 

16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 

43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 

34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 

34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 

45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 

 

7 ΛΟΓΟΙ  ΜΗ  ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗΣ  ΣΕ  ΤΜΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά στο Βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016, είναι “άνω” των ορίων και δεν 

υποδιαιρείται σε τμήματα.  

Κρίνεται απαραίτητο να προκύψει ένας ανάδοχος, τόσο λόγω της χωρικής εγγύτητας των θέσεων 

εγκατάστασης του προμηθευόμενου εξοπλισμού και εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης και των λοιπών 

απαιτούμενων εργασιών, όσο και της συνδεδεμένης και αλληλεξαρτώμενης χρονικής υλικής τους 

πραγμάτωσης και της ανάγκης συντονισμού, οργάνωσης και υλοποίησής τους από έναν οικονομικό φορέα, 

που θα φέρει την συνολική ευθύνη. Επιτρέπεται περαιτέρω, για την διευκόλυνσης των οικονομικών φορέων 

στην συμμετοχή τους, η από κοινού συμμετοχή και η υπεργολαβία. 
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Ειδικότερα, η ανάδειξη ενός αναδόχου θα συμβάλει στην ευκολότερη διαχείριση των εξωγενών παραγόντων 

και την ταχύτερη διαχείριση των αναγκών εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας, χωρίς να παρουσιάζονται 

καθυστερήσεις μεταξύ πολλών αναδόχων, όπως πιθανώς να συνέβαινε στην περίπτωση διαφορετικών 

αναδόχων για κάθε τμήμα. Επομένως, με την ανάδειξη ενός αναδόχου, η ευθύνη συντονισμού των 

απαιτούμενων ενεργειών και της οριοθέτησης του χρόνο, οφείλει να είναι η ταχύτερη δυνατή, δεδομένου και 

των όρων και χρονικών ορίων που θέτει το πρόγραμμα χρηματοδότησης. Η επιλογή αυτή,  επιτρέπει τον 

βέλτιστο έλεγχο και την άμεση επικοινωνία, καθώς θα έχει οριστεί ένας και μόνο υπεύθυνος που θα λογοδοτεί 

στην περίπτωση καθυστερήσεων ή άλλων ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Επιπλέον, στην 

περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας είχε χωριστεί σε τμήματα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να 

μην προκύψουν ταυτόχρονα ανάδοχοι για όλα τα επιμέρους τμήματα, αναγκάζοντας την αρμόδια υπηρεσία να 

επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό για τα εκάστοτε τμήματα. Στην περίπτωση αυτή, θα χανόταν πολύτιμοι 

πόροι αλλά και ωφέλιμος χρόνος. 

 

8 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

O χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με 

δυνατότητα παράτασης  

 

9 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ  

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (614.404,03 €), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, 

δηλαδή ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ  (147.456,97 €). Η συνολική δαπάνη της δημόσιας σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 

ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (761.861,00 €). 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ΣΑ Ε1191 

(2019ΣΕ11910085). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:64.7135.05 σχετική πίστωση του 

τακτικού προϋπολογισμού με το ποσόν των 200.000 € για το έτος 2021 (πιστώσεις προγράμματος) και με το 

ποσόν των 561.861,00 € για το έτος 2022 (πιστώσεις προγράμματος). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 2 της Πράξης : «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Θήβας»  η οποία 

έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στην πρόσκληση με τίτλο : «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» με 

Κωδικό 098 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2658) με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ 24277/1439/Α3 της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό MIS (5037893). 

 Συνεπώς προβλέπεται η χρηματοδότηση της δημόσιας σύμβασης για το Υποέργο 2  από πόρους του 

Προγράμματος «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την 

επιλέξιμη δαπάνη των ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ 

(761.861,00 €). 
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10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με την διαδικασία του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του άρθρου 

27 του ν. 4412/16 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό για το σύνολο των 

υπό προμήθεια ειδών, δεδομένης της χωρικής εγγύτητας, της συνδεδεμένης και αλληλεξαρτώμενης 

χρονικής υλικής τους πραγμάτωσης και της μετά ταύτα ανάγκης συντονισμού, οργάνωσης και υλοποίησής 

τους από έναν οικονομικό φορέα, που θα φέρει την συνολική ευθύνη. Επιτρέπεται περαιτέρω, για την 

διευκόλυνσης των οικονομικών φορέων στην συμμετοχή τους, η από κοινού συμμετοχή, η στήριξή τους 

στις ικανότητες τρίτου και η υπεργολαβία με ή χωρίς στήριξη στις ικανότητες του υπεργολάβου  

 

11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

της τιμής. 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 
TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   
 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

1 

Προμήθεια 
προπαρασκευασμένου 
χλοοτάπητα ποικιλίας 
Festuca aroundinacea 
(τύπου Firecraker)   

03451000-6 / 
Φυτά 

1 ΣΤΡ. 11.500,00 €  11.500,00 €  

2 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
Berberis rhunbrgii 
atropurpurea  

8 ΤΜΧ 18,00 €  144,00 €  

3 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
euonymus japonicus 
elegantissimus aureus 

72 ΤΜΧ 11,00 €  792,00 €  

4 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Verbena tapien 

80 ΤΜΧ 3,00 €  240,00 €  

5 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 hebe 
speciosa variegata 

76 ΤΜΧ 11,00 €  836,00 €  

6 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  abelia grandiflora 

70 ΤΜΧ 18,00 €  1.260,00 €  

7 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  polygala myrtifolia 

70 ΤΜΧ 18,00 €  1.260,00 €  

8 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Pieris japonica 

120 ΤΜΧ 11,00 €  1.320,00 €  

9 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Pittosporum 
tenuifolium silver queen 

100 ΤΜΧ 24,00  2.400,00  

10 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  polygala opositiflolia 
(nana) 

30 ΤΜΧ 18,00  540,00  

11 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Hydrangea 
macrophylla 

56 ΤΜΧ 10,00  560,00  

12 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Rosa iceberg 
(χιονάτη) 

45 ΤΜΧ 22,00  990,00  

13 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Berberis rhunbrgii 
atropurpurea nana 

45 ΤΜΧ 22,00  990,00  

14 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Plumbago auriculata 

25 ΤΜΧ 28,00  700,00  

15 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Tulbaghia violacea 

99 ΤΜΧ 8,00  792,00  

16 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους bulbine frutescens 

202 ΤΜΧ 8,00  1.616,00  

17 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Carissa grandiflora 

50 ΤΜΧ 28,00  1.400,00  

18 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
Westringia Fruticosa 

50 ΤΜΧ 28,00  1.400,00  

19 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Gaura lindheimeri 
siskiyou pink 

50 ΤΜΧ 6,00  300,00  





 

Σελίδα 61 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 
TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   
 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   

20 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Agapanthus 
africanus 

55 ΤΜΧ 20,00  1.100,00  

21 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
Rouellia Brittoniana 

20 ΤΜΧ 15,00  300,00  

22 
Πολυετή -Ποώδη φυτά του 
είδους Tradescantia pallida 

85 ΤΜΧ 11,00  935,00  

23 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
Nerium oleander nanum 
pink 

70 ΤΜΧ 13,00 910,00  

24 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Loropetalus chin. fire 
dance 

60 ΤΜΧ 20,00 €  1.200,00  

25 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Escallonia macrantha 

20 ΤΜΧ 18,00  360,00  

26 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Alyogene sp. 

20 ΤΜΧ 18,00  360,00  

27 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Spiraea japonica 

60 ΤΜΧ 18,00  1.080,00   

28 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Verbena Bonariensis 

25 ΤΜΧ 15,00  375,00  

29 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Ruellia Britoniana 

15 ΤΜΧ 15,00  225,00  

30 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους aloe hesperaloe 

40 ΤΜΧ 32,00  1.280,00  

31 
Πολυετή - Ποώδη φυτά του 
είδους Helichrysum italicum 

70 ΤΜΧ 15,00  1.050,00  

32 
Πολυετή - Ποώδη φυτά του 
είδους Lantana camara 
nana λευκή 

64 ΤΜΧ 7,00  448,00  

33 
Πολυετή - Ποώδη φυτά του 
είδους Lantana camara 
nana μωβ 

40 ΤΜΧ 7,00  280,00  

34 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Dodonaea viscosa 

30 ΤΜΧ 28,00  840,00  

35 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Perovskia blue 
atripicifolia 

30 ΤΜΧ 18,00  540,00  

36 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Salvia 
chamaedryoides blue/red 

30 ΤΜΧ 7,00  210,00  

37 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Leonotis leonurus 

60 ΤΜΧ 13,00  780,00  

38 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Artemisia maritima 

20 ΤΜΧ 6,00  120,00  

39 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Santolina 
chamaecyparissus 

115 ΤΜΧ 6,00  690,00  

40 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Teucrium fruticans 

25 ΤΜΧ 13,50  337,50  

41 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Alternathera dentata 

134 ΤΜΧ 10,00  1.340,00  

42 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Phormium tenax 
κόκκινο 

30 ΤΜΧ 64,00  1.920,00  

43 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Hypericum calycinum 

95 ΤΜΧ 11,00  1.045,00  





 

Σελίδα 62 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 
TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   
 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   

44 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Hemerocallis sp. 
Asphodelaceae 

40 ΤΜΧ 9,00  360,00  

45 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Westringia fruticosa 

16 ΤΜΧ 13,00  208,00  

46 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Helichrysum 
petiolare 

16 ΤΜΧ 6,00  96,00  

47 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Pelargonium 
profumati crispum 

15 ΤΜΧ 6,00  90,00  

48 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Hedera Felix 

16 ΤΜΧ 12,00  192,00   

49 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Vinca Minor 

16 ΤΜΧ 12,00  192,00  

50 
Προμήθεια δέντρων  
Magnolia grandiflora 

5 ΤΜΧ 1.200,00  6.000,00  

51 
Προμήθεια δέντρων  Prunus 
Cerasifera 

4 ΤΜΧ 640,00  2.560,00  

52 
Προμήθεια δέντρων  Cercis 
Siliquastrum 

1 ΤΜΧ 720,00  720,00  

53 
Προμήθεια δέντρων  
Jacaranda mimisifolia 

5 τμχ 760,00   3.800,00  

54 
Προμήθεια δέντρων  Tilia 
Tomentosa 

5 τμχ 640,00  3.200,00  

55 
Προμήθεια δέντρων 
Cumpressus semprevirens 
totem 

4 ΤΜΧ 280,00  1.120,00  

56 
Προμήθεια δέντρων 
Cumpressus semprevirens  

3 ΤΜΧ 300,00  900,00  

57 
Προμήθεια κηπευτικού 
χώματος  

20 m3 8,50  170,00  

58 Προμήθεια τύρφης 4 m3 40,00  160,00  

59 
Προμήθεια οργανικών 
φυτικών υποστρωμάτων  

2 m3 85,00  170,00  

60 
Προμήθεια άμμου 
χειμάρρου ή ορυχείου 

15 m3 15,00  225,00  

61 
Προμήθεια Εσχάρας 
δένδρων διαστάσεων 
1800*1800 χιλ 

16160000-4 / 
Διάφορα 

είδη 
εξοπλισμού 
κηπουρικής 

3 ΤΜΧ 1.858,26  5.574,78  

62 
Προμήθεια Εσχάρας 
δένδρων διαστάσεων 
1490*1490χ χιλ 

5 ΤΜΧ 1.362,96  6.814,80  

63 
Προμήθεια προστατευτικού 
δέντρων 

20 ΤΜΧ 998,40  19.968,00  

64 
Πέτασμα καθοδήγησης 
ριζών 60x60 εκ 

25 ΤΜΧ 37,00  925,00  

65 
Πέτασμα καθοδήγησης 
ριζών 75x105 εκ 

60 ΤΜΧ 54,00  3.240,00   

66 
Υπόγεια στήριξη δένδρου με 
περίμετρο κορμού έως 25εκ 

10 ΤΜΧ 118,00  1.180,00  

67 
Υπόγεια στήριξη δένδρου με 
περίμετρο κορμού από 25-
50εκ. 

10 ΤΜΧ 148,00  1.480,00  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 
TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   
 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   

68 
Ελαστομερής ασφαλτική 
μεμβράνη αντιριζικού 
τύπου, πάχους 5,0 mm 

50 m2 12,50 €  625,00  

69 
Διαχωριστική μεμβράνη 
πολυπροπυλενίου (ΡΡ), 
πάχους 0,5 mm   

50 m2 3,60  180,00  

70 
Αντιριζική στεγανοποιητική 
μεμβράνη από PVC, 
πάχους 1,5 mm 

50 m2 19,10  955,00  

71 
Αντιριζική μεμβράνη από 
πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 
mm  

50 m2 7,80  390,00  

72 

Υπόστρωμα συγκράτησης 
υγρασίας - προστασίας της 
μόνωσης, πάχους 4,0 mm, 
με δυνατότητα συγκράτησης 
νερού τουλάχιστον 4 lt/m2 

50 m2 5,60  280,00  

73 

Αποστραγγιστικό σύστημα 
για εκτατικό τύπο δώματος, 
με κενά φατνώματα, 
αντοχής σε θλίψη > 250 
kN/m2, πάχους 2,5 cm, με 
ικανότητα αποθήκευσης 
νερού τουλάχιστον 3 lt/m2. 

30 m2 24,20  726,00  

74 
Διηθητικό φύλλο από 
πολυπροπυλένιο, βάρους 
150gr/m2  

50 m2 4,20  210,00  

75 
Υπόστρωμα ανάπτυξης 
φυτών για φυτευμένα 
δώματα εκτατικού τύπου  

5 m3 280,00  1.400,00  

76 

Διάτρητα φρεάτια ελέγχου 
υδρορροών από 
πολυπροπυλένιο, ύψους 10 
cm 

3 TMX 75,00  225,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 111.102,08 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

77 
Αυτ/νος σταλ/ρος καφέ 
χρώματος 
Φ16/30εκ/2,3Λ/ώρα 

43323000-3 / 
Εξοπλισμός 
άρδευσης 

2500 τρ.μ. 1,64  4.100,00  

78 
Αυτό/νος σταλ/ρος 
Φ17/30εκ/1,6Λ.AS με χαλκό 

517,68 τρ.μ. 2,09  1.081,95 

79 
Φρεάτιο πλαστικό  6'',  μιας 
ηλεκτροβάνας 

25 ΤΜΧ 8,50  212,50  

80 
Σφαιρικοί κρουνοί, 
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 
16 Φ 1/2''  

25 ΤΜΧ 5,30  132,50  

81 
Φίλτρο δίσκων 1"-120mesh 
-10ΑΤΜ. 

25 ΤΜΧ 121,60  3.040,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 8.566,95 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  

82 
Προμήθεια φωτιστικού 
σώματος 

34991000-0/ 
Φωτιστικά 

σώματα 
υπαίθριων 

χώρων 

48 ΤΜΧ 750,00  36.000,00  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 
TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   
 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 36.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

83 

Παγκάκι από μασίφ 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη με ξύλινο 
κάθισμα και πλάτη  

34928400-2/ 
Αστικός 

Εξοπλισμός 

3 ΤΜΧ 2.895,00  8.685,00  

84 

Παγκάκι από μασίφ 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη 
επενδεδυμένο με ξύλινο 
κάθισμα  

1 ΤΜΧ 2.625,00  2.625,00  

85 

Παγκάκι από μασίφ 
ανασυσταμένο μάρμαρο  
λευκού γρανίτη 
επενδεδυμένο μερικώς με 
ξύλινο κάθισμα  

6 ΤΜΧ 2.550,00  15.300,00  

86 
Παγκάκι καμπυλωτό από 
μασίφ ανασυσταμένο 
μάρμαρο λευκού γρανίτη  

1 ΤΜΧ 2.400,00  2.400,00  

87 

Γλάστρα καμπυλωτού 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη με σύστημα 
υπερχείλισης  

1 ΤΜΧ 1.845,00  1.845,00  

88 

Γλάστρα ορθογώνιου 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη με σύστημα 
υπερχείλισης  

2 ΤΜΧ 1.650,00  3.300,00  

89 

Γλάστρα τετραγωνισμένου 
σχήματος από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
κόκκινου χρωματισμού 
Porfido  

1 ΤΜΧ 850,00  850,00  

90 

Γλάστρα ορθογώνιου 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
κόκκινου χρωματισμού 
Porfido   

1 ΤΜΧ 1.505,00  1.505,00  

91 

Γλάστρα καμπυλωτού 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
κόκκινου χρωματισμού 
Porfido  

1 ΤΜΧ 1.540,00 1.540,00  

92 
Κάδος μικροαπορριμμάτων 
με τασάκι από ατσάλι και 
επένδυση ξύλου  

55 ΤΜΧ 1.360,00  74.800,00  

93 

Πάρκινγκ ποδηλάτου 
καμπυλωτό από ατσάλι με 
πλαϊνά στηρίγματα από 
σκυρόδεμα»   

5 ΤΜΧ 710,00  3.550,00  

94 

Διαχωριστικό πεζοδρομίου 
σφαιρικού σχήματος από 
ανασυσταμένo μάρμαρο 
μαύρου χρωματισμού black 
ebony  

201 ΤΜΧ 535,00  107.535,00  

95 
Κάγκελο πεζοδρομίου 
μοτίβου χιαστί από ατσάλι  

109 ΤΜΧ 640,00  69.760,00  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 
TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   
 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€)   

96 

Κολωνάκι πεζοδρομίου 
πεπλατυσμένου οβάλ 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη  

150 ΤΜΧ 240,00  36.000,00  

97 
 Προμήθεια έξυπνου 
καθιστικού πάγκου (smart 
bench) για χρήση ΑΜΕΑ 

1 ΤΜΧ 16.000,00  16.000,00  

98 
Προμήθεια έξυπνου 
καθιστικού πάγκου (smart 
bench-infokiosk) 

1 ΤΜΧ 14.000,00  14.000,00 €  

99 
Προμήθεια ξυλείας δαπέδου 
WPC με τα των 
εξαρτημάτων 

746 Τ.Μ 65,00  48.490,00  

100 
Προμήθεια αναμνηστικής 
πινακίδας προγράμματος 

1 ΤΜΧ 300,00 €  300,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  408.485,00 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 

101 
Επιφανειακές Εργασίες 
Πεζοδρόμου 

45233253-7 / 
Επιφανειακές 

εργασίες 
πεζοδρόμων 

1 
κατ' 

αποκοπήν 
50.250,00 50.250,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 50.250,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 614.404,03 

ΦΠΑ 24% 147.456,97 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 761.861,00 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κύριου 

εμπορικού άξονα - οδού Επαμεινώνδα – στη περιοχή παρέμβασης» του Δήμου Θηβαίων, εκτιμώμενης 

αξίας ποσού ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ 

ΛΕΠΤΩΝ (614.404,03 €), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ  (147.456,97 €). Η 

συνολική δαπάνη της δημόσιας σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (761.861,00 €). 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

α. Γενικά  

Τα προς προμήθεια είδη και η μορφολογία τους θα πρέπει να είναι σύμφωνα τις παρακάτω αναγραφόμενες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

1. Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές 

ποιότητας υλικών. 

2. Η παράδοση και η τοποθέτηση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα έως πέντε (5) μηνών 

από την ημέρα της έγγραφης παραγγελίας από την Τεχνική Υπηρεσία. 

3. Η παραγγελία του εξοπλισμού θα γίνει σταδιακά ή καθ’ ολόκληρον σύμφωνα με όσα ορίσει η Υπηρεσία, με 

εξαίρεση των ειδών της Ομάδας ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί 

βάσει των καιρικών συνθηκών και του χρονοδιαγράμματος που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος της Σύμβασης.  

4. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει και ο 

ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το (τα) είδος ( είδη), σε εύλογο χρόνο ή να επιβάλλει περικοπή λόγω 

υποβαθμισμένης ποιότητας, μετά από πρακτικό του αρμόδιου οργάνου, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας. 

5. Με την αποδοχή των υλικών του εξοπλισμού από την Τεχνική Υπηρεσία, γίνεται η τοποθέτηση του σε 

σημεία που θα υποδειχθούν.  

β. Ειδικά : 
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• Για τα φυτά και τον έτοιμο χλοοτάπητα: 

Τα φυτά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, απολύτως υγιή και εύρωστα, χωρίς τραυματισμούς, 

καρκινώματα ή προσβολές από ασθένειες, με πλούσιο ριζικό σύστημα και κλάδους ή στελέχη κανονικά και 

αρκετά καλά ανεπτυγμένα.  

Τα φυτά θα είναι σκληραγωγημένα, απαλλαγμένα από αντιαισθητικούς κόμβους, εκδορές του φλοιού, 

κακώσεις από τον άνεμο και άλλες παραμορφώσεις.  Η εμφάνισή τους πρέπει να είναι ενδεικτική καλής υγείας 

και σφριγηλότητας και να είναι εμφανές ότι το κλάδεμα της κορυφής ( στα είδη που απαιτείται ) και η ριζοκοπή 

έχει γίνει σωστά.  

Τα δένδρα θα πρέπει να είναι καλά αναπτυγμένα, ευθυτενή, διακλαδισμένα ανάλογα με το είδος, με κανονικά 

διαμορφωμένο σχήμα και απαλλαγμένα από ξερά κλωνάρια και φυτοπαθολογικές ή εντομολογικές 

προσβολές. 

Οι θάμνοι θα πρέπει να είναι διακλαδισμένοι από το λαιμό της ρίζας, να έχουν τρεις τουλάχιστον κλάδους, να 

έχουν κανονικά διαμορφωμένο σχήμα και ύψος ανάλογα με το είδος και να είναι απαλλαγμένα από ξερούς 

κλάδους και κάθε είδους προσβολές. 

Ο έτοιμος χλοοτάπητας (Sod) θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά : 

• Μεγάλη πυκνότητα. 

• Αντοχή της λωρίδας τέτοια ώστε όταν κρέμεται από την μια άκρη να μην σπάει ή σχίζεται. 

• Άριστη φυτοϋγιεινή κατάσταση χωρίς εντομολογικές ή μυκητολογικές προσβολές και παντελή έλλειψη 

αγρωστωδών ή πλατύφυλλων ζιζανίων. 

• Χώμα υποστρώματος αμμώδες παρόμοιο με προδιαγραφές εδαφικού υποστρώματος. 

Πρέπει να μην έχει προσβολές από ασθένειες, νηματώδεις και έντομα εδάφους. Ο χλοοτάπητας θεωρείται 

καθαρός από ζιζάνια (αγρωστώδη ή πλατύφυλλα), όταν υπάρχουν λιγότερα από 5 φυτά ζιζανίων ανά 20 μ2.  

 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία κάθε φυτικό υλικό θα πρέπει να προέρχεται από φυτώρια 

που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επομένως κατά την υποβολή της προσφοράς στον 

ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίζονται τα 

κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Την κατά νόμο άδεια Φυτωριακής Επιχείρησης 

2. Την βεβαίωση εγγραφής στο επίσημο μητρώο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σύμφωνα με 

την Υ.Α. 1153/16620/2014, ΦΕΚ 616Β’ 

3. Βεβαίωση εγγραφής και αριθμό φυτοϋγειονομικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 365/2002 

 

Επιπλέον οι φυτωριακές μονάδες οφείλουν να διαθέτουν :  





 

Σελίδα 68 

 
 

4. Πιστοποιητικό προέλευσης των φυτών όπου θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης, αν δεν πρόκειται για 

προϊόν κοινοτικής προέλευσης, Πιστοποιητικό Συστήματος διαχείρισης ποιότητας εν ισχύ κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την διασφάλιση 

διαχείρισης ποιότητας ή άλλο αντίστοιχο, με πεδίο εφαρμογής στην παραγωγή και εμπορία φυτών ή και 

έτοιμου χλοοτάπητα. 

5. Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εν ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, για την διασφάλιση διαχείρισης ποιότητας ή άλλο 

αντίστοιχο, με πεδίο εφαρμογής στην παραγωγή και εμπορία φυτών ή και έτοιμου χλοοτάπητα. 

6. Και να Βεβαιώσουν την διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων φυτών και χλοοτάπητα στον προσφέρων αν 

κατοχυρωθεί στον τελευταίο η ανάθεση της προμήθειας 

 

• Για τον αστικό εξοπλισμό, τον κηποτεχνικό εξοπλισμό και τα υλικά άρδευσης 

Η διαστασιολόγησή τους μπορεί να αποκλίνει έως και ± 2% στις συνολικές εξωτερικές διαστάσεις τους, καθώς 

μεγαλύτερη διαφοροποίηση επηρεάζει αρνητικά την αναλογία ποιότητας – τιμής και κατά περίπτωση επηρεάζει 

την προδιαγραφή τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας. 

Υλικά κατασκευής και ιδιότητες θα πρέπει να ακολουθούνται ως περιγράφονται παρακάτω στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές καθώς αλλαγή αυτών επιφέρει αλλοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και 

απομακρύνεται ο στόχος του περιβαλλοντικού αντικτύπου κατά τον κύκλο ζωής τους στον Δήμο.  

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα από το εργοστάσιο παραγωγής, καινούρια, 

άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα πρότυπα. Για την εξασφάλιση της 

ποιότητας τους και της συμφωνίας τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης, απαιτείται η προσκόμιση 

στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών. Κατά την υποβολή της 

προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό , 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του υλικού/ 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού υλικού/ 

εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το υλικό/ 

εξοπλισμό, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) 

στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο υλικό / εξοπλισμό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 
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Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το υλικό/ εξοπλισμό, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, 

στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο υλικό/ εξοπλισμός και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία 

περίπτωση, συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του 

Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 

αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην 

Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την προμήθεια των υλικών/ 

εξοπλισμού, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη, όπως 

διατυπώνεται κατά περίπτωση στις τεχνικές τους προδιαγραφές. Η ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει 

διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Γενικά όποια Πιστοποιητικά ζητούνται ανά περίπτωση στο αναλυτικό περιγραφικό άρθρο έκαστου υλικού 

ή εξοπλισμού.  

 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Πάροχος θα υποβάλλει κατά περίπτωση και δείγματα των υλικών που θα 

ενσωματωθούν / παρασχεθούν προς Έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σε συνέχεια της έγκρισης τα 

παρεχόμενα υλικά, θα ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα 

πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους και της ποιότητάς τους και θα περιέχονται στο επίσημο Τεχνικό 

Φυλλάδιο της εταιρείας που τα παράγει.   

Όλα τα εισαγόμενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα πρέπει να συνοδεύονται με το 

ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (αν υπάρχει) αλλά απαραίτητα από το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο της χώρας 

παραγωγής.   

 

• Για τα φωτιστικά σώματα 

Η διαστασιολόγησή τους μπορεί να αποκλίνει έως και ± 2% στις συνολικές εξωτερικές διαστάσεις τους, καθώς 

μεγαλύτερη διαφοροποίηση επηρεάζει αρνητικά την αναλογία ποιότητας – τιμής και κατά περίπτωση επηρεάζει 

την προδιαγραφή τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας. 

Υλικά κατασκευής και ιδιότητες θα πρέπει να ακολουθούνται ως περιγράφονται παρακάτω στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές καθώς αλλαγή αυτών επιφέρει αλλοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και 

απομακρύνεται ο στόχος του περιβαλλοντικού αντικτύπου κατά τον κύκλο ζωής τους στον Δήμο.  

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα από το εργοστάσιο παραγωγής, καινούρια, 

άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα πρότυπα. Για την εξασφάλιση της 

ποιότητας τους και της συμφωνίας τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης, απαιτείται η προσκόμιση 

στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών. Κατά την υποβολή της 

προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 
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1 Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή κατάλογοι που θα αναγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

φωτιστικών σωμάτων (Φ.Σ.) ή/και των εξαρτημάτων τους. 

 

2 Πιστοποιητικό ISO σειράς 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής των Φ.Σ. 

 

3 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των Φ.Σ. κατά CE σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή  

μεταγενέστερα : 

Οδηγίες : LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EC, Οικολογικός Σχεδιασμός 

(2009/125/EC) και για την εφαρμογή του (1194/2012).  

Πρότυπα εναρμόνισης :  

• ΕΝ 60598-1 (γενικό πρότυπο φωτιστικών) 

• ΕΝ 60598-2-3(Ειδικό πρότυπο για φωτιστικά δρόμων) 

• ΕΝ 62493 (Όρια έκθεσης ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία-EMF) 

 

4 IEC/TR 62278 2014 Εφαρμογή του IEC 62471 για την εκτίμηση του κινδύνου από το μπλε φως φωτεινών 

πηγών και φωτιστικών 

• ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Η/Μ συμβατότητα) 

• EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος)  

• EN 61000-3-3 (Περιορισμός διακυμάνσεως τάσης και φωτεινών παλμώσεων) 

• ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) 

 

5 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και Απόδοσης των Φ.Σ. από τον κατασκευαστή τους, τουλάχιστον πέντε (5) 

ετών, με τη μορφή δήλωσης της εταιρείας κατασκευής. 

 

6 Επιστολή προμηθευτή για την προσφερόμενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας & Απόδοσης των Φ.Σ. 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών,  που να αφορά την οπτική μονάδα, το τροφοδοτικό και το σύνολο του Φ.Σ. 

 

7 Υπεύθυνη δήλωση από τον κατασκευαστή των Φ.Σ. ότι υπάρχει η δυνατότητα παροχής συντήρησης - 

υποστήριξης και επάρκεια ανταλλακτικών για όλα τα επιμέρους στοιχεία των Φ.Σ. για το ελάχιστο διάστημα 

των δέκα (10) ετών. 

 

8 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων Φ.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή (.ies ή .ldt). Αυτά θα έχουν 

προκύψει από αναγνωρισμένο φωτομετρικό εργαστήριο και θα έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 

πρότυπο EN 13032-1 (2005-03-11): "Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data 

of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file format" 
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Για την επιβεβαίωση της τεχνικής αρτιότητας του εξοπλισμού, ο υπό προμήθεια  εξοπλισμός θα πρέπει να 

πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια και να συνοδεύονται από δείγματα όπως 

αυτά ζητούνται.  

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν  επί  ποινή  αποκλεισμού τα απαιτούμενα από ην μελέτη 

δείγματα, έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση δειγμάτων αποκλείει αυτομάτως την 

συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Τα Δείγματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και θα κατατεθούν με 

συνοδευτικό έγγραφό (δελτίο αποστολής) πάνω στο οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η λέξη 

Δείγμα, ο αριθμός του άρθρου στο οποίο αναφέρεται το δείγμα, τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και η ηλεκτρονική του διεύθυνση-email), η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 

(ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ), και ο τίτλος του διαγωνισμού και ο αριθμός της διακήρυξης. 

Το δελτίο αποστολής θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου υπόψιν 

της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η εξέτασή των δειγμάτων θα γίνει μέσω μακροσκοπικού ελέγχου κατά το στάδιο της εξέτασης των τεχνικών 

προσφορών, όπως αναφέρεται στη Μελέτη.  

 

2.2 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν βάσει 

έρευνας αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο και συμπεριλαμβάνουν την εγκατάσταση των ειδών. 

Η τιμή του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης για τα προς προμήθεια είδη θα παραμείνει σταθερή, για 

όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της 

τελευταίας παράδοσης και τοποθέτησης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ό, τι προβλέπεται στην 

παρούσα μελέτη. 

Επιπλέον ο Πάροχος κατά την υποβολή της Προσφοράς του οφείλει να γνωρίζει ότι  δεν θα πληρωθούν 

ιδιαιτέρως και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανοιγμένες στις τιμές του Τιμολογίου της προσφοράς του 

τα εξής :  

1) Οι φόροι, τα τέλη, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια οι κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 

επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολή τους.  

2) Τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

3) Τις δυσκολίες και τα εμπόδια που πιθανόν να προκύψουν από εγκαταστάσεις ΟΚΩ, καθόσον καμία 

επιπλέον δαπάνη εγκρίνεται από την υπηρεσία για αυτό το λόγο. 

4) Τις κάθε είδους καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. είτε αυτές 

θα γίνουν από τα ειδικευμένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. είτε από τα συνεργεία του Παρόχου, είτε και από τα 

δύο μαζί. 
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Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί, ούτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις 

μεταφοράς των υλικών, των εργαλείων.  

 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Άρθρο 1: Προμήθεια προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα ποικιλίας Festuca aroundinacea (τύπου 

Firecraker)   

Η προμήθεια προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα ποικιλίας Festuca aroundinacea (τύπου Firecraker)   

περιλαμβάνει τα εξής: 

1.  Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, 

όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. 

2.  Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, 

χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm. Ισοπαχής 

διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος κηπευτικού χώματος 

άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της κονίστρας, στην αρχή μεν 

με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, χειρωνακτικά με χρήση καταλλήλων εργαλείων 

(τσουγκράνες).Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη 

επιφάνεια. 

4.  Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 

5.  Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου 

χλοοτάπητα του είδους φεστούκας. 

6.  Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 

7.  Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 

χλοοτάπητα. 

8.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού 

δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την 

επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 
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1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση αναφέρονται 

στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής εξοπλισμού. 

Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού προϊόντος του 

εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 

προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην 

οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 

οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα 

κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν 

την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν 

και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση 

/ Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο 

αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) 

υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

 

4. Πιστοποιητικό του ψυχρόφιλου είδους Festuka arundinacea (τύπου Firecracker), από πιστοποιημένο οίκο 

παραγωγής. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 

μηχανημάτων και των εργαλείων για την προμήθεια  και επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα  

Α.Τ.1 Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  

 Αριθμητικώς  11.500,00 € 

 

Άρθρο 2: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Berberis rhunbrgii atropurpurea 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Berberis rhunbrgii atropurpurea, σε γλάστρα μεγέθους 5 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με 

κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 
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Α.Τ.2 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  18,00 € 

 

Άρθρο 3: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Euonymus japonicus elegantissimus aureus 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους euonymus japonicus elegantissimus aureus, σε γλάστρα 

μεγέθους 3 λίτρων, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του 

λάκκου φύτευσης στην σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του 

εδάφους με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη 

των αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.3 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ 

 Αριθμητικώς  11,00 € 

 

Άρθρο 4: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Verbena tapien 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Verbena tapien, σε γλάστρα μεγέθους 1 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.4  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑ 

 Αριθμητικώς  3,00 € 

 

Άρθρο 5: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Hebe speciosa variegata 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους hebe speciosa variegata, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.5 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ 
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 Αριθμητικώς  11,00 € 

 

Άρθρο 6: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Abelia grandiflora 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους abelia grandiflora, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.6 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  18,00 € 

 

Άρθρο 7: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Polygala myrtifolia 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους polygala myrtifolia, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.7 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΔΕΚΑΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  18,00 € 

 

Άρθρο 8: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Pieris japonica 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Pieris japonica, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις δαπάνες 

συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην σωστή θέση 

μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό 

μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, 

τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης 

άρδευσης. 

Α.Τ.8 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ 

 Αριθμητικώς  11,00 € 
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Άρθρο 9: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Pittosporum tenuifolium silver queen 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Pittosporum tenuifolium silver queen, σε γλάστρα μεγέθους 5 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με 

κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.9 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 Αριθμητικώς  24,00 € 

 

Άρθρο 10: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Polygala opositiflolia (nana) 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους polygala opositiflolia (nana), σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  

με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.10 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  18,00 € 

 

Άρθρο 11: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Hydrangea macrophylla 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Hydrangea macrophylla, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.11 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ 

 Αριθμητικώς  10,00 € 

 

Άρθρο 12: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Rosa iceberg (χιονάτη) 
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Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Rosa iceberg (χιονάτη), σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.12 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 

 Αριθμητικώς  22,00 € 

 

Άρθρο 13: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Berberis rhunbrgii atropurpurea nana 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Berberis rhunbrgii atropurpurea nana, σε γλάστρα μεγέθους 5 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με 

κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.13 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 

 Αριθμητικώς  22,00 € 

 

Άρθρο 14: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Plumbago auriculata 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Plumbago auriculata, σε γλάστρα μεγέθους 7/9 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.14 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  28,00 € 

 

Άρθρο 15: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Tulbaghia violacea 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Tulbaghia violacea, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 
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σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης 

Α.Τ.15  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  8,00 € 

 

Άρθρο 16: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Bulbine frutescens 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Bulbine frutescens, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.16  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  8,00 € 

 

Άρθρο 17: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Carissa grandiflora 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Carissa grandiflora, σε γλάστρα μεγέθους 7/9 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.17  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  28,00 € 

 

Άρθρο 18: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Westringia Fruticosa 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Westringia Fruticosa, σε γλάστρα μεγέθους 7/9 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 
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ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.18 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  28,00 € 

 

Άρθρο 19: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Gaura lindheimeri siskiyou pink 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Gaura lindheimeri siskiyou pink, σε γλάστρα μεγέθους 3 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.19  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΙ 

 Αριθμητικώς  6,00 € 

 

Άρθρο 20: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Agapanthus africanus 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Agapanthus africanus, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

 

Α.Τ.20  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ  

 Αριθμητικώς  20,00 € 

 

Άρθρο 21: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Rouellia Brittoniana 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Rouellia Brittoniana, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 
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ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.21 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς  15,00 € 

 

Άρθρο 22: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Tradescantia pallida 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Tradescantia pallida, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.22  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ 

 Αριθμητικώς  11,00 € 

 

Άρθρο 23: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Nerium oleander nanum pink 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Nerium oleander nanum pink, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  

με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.23 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ 

 Αριθμητικώς  13,00 € 

 

Άρθρο 24: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Loropetalus chin. fire dance 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Loropetalus chin. fire dance, σε γλάστρα μεγέθους 5 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 
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Α.Τ.24 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ  

 Αριθμητικώς  20,00 € 

 

Άρθρο 25: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Escallonia macrantha 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Escallonia macrantha, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.25 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  18,00 € 

 

Άρθρο 26: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Alyogene sp. 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Alyogene sp., σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις δαπάνες 

συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην σωστή θέση 

μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό 

μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, 

τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης 

άρδευσης. 

Α.Τ.26 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  18,00 € 

 

Άρθρο 27: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Spiraea japonica 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Spiraea japonica, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.27 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ 
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 Αριθμητικώς  18,00 € 

 

Άρθρο 28: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Verbena Bonariensis 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Verbena Bonariensis, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.28 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:      

 Αριθμητικώς  15,00 € 

 

Άρθρο 29: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Ruellia Britoniana 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Ruellia Britoniana, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.29 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς  15,00 € 

 

Άρθρο 30: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Aloe hesperaloe 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Aloe hesperaloe, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.30 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ 

 Αριθμητικώς 32,00 € 
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Άρθρο 31: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Helichrysum italicum 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Helichrysum italicum, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.31 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς 15,00 € 

 

Άρθρο 32: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Lantana camara nana λευκή 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Lantana camara nana λευκή, σε γλάστρα μεγέθους 2,5 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.32 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς 7,00 € 

 

Άρθρο 33: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Lantana camara nana μώβ 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Lantana camara nana μωβ, σε γλάστρα μεγέθους 2,5 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.33 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς 7,00 € 
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Άρθρο 34: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του είδους Dodonaea viscosa 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων, του είδους Dodonaea viscosa, σε γλάστρα μεγέθους 7/9 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.34 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  28,00 € 

 

Άρθρο 35: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Perovskia blue atripicifolia 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Perovskia blue atripicifolia, σε γλάστρα μεγέθους 5 λίτρων,  

με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.35 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς 18,00 € 

 

Άρθρο 36: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Salvia chamaedryoides blue/red 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Salvia chamaedryoides blue/red, σε γλάστρα μεγέθους 

2,5 λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.36 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς 7,00 € 
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Άρθρο 37: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Leonotis leonurus 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Leonotis leonurus, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

 

Α.Τ.37 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΤΡΙΑ 

 Αριθμητικώς 13,00 € 

 

Άρθρο 38: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Salvia Artemisia maritima 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Artemisia maritima, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

 

Α.Τ.38 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΙ 

 Αριθμητικώς 6,00 € 

 

Άρθρο 39: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Santolina chamaecyparissus 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Santolina chamaecyparissus, σε γλάστρα μεγέθους 3 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.39 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΙ 

 Αριθμητικώς 6,00 € 

 





 

Σελίδα 86 

 
 

Άρθρο 40: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Teucrium fruticans 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Teucrium fruticans, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.40 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς 13,50 € 

 

Άρθρο 41: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Alternathera dentata 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Alternathera dentata, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

 

Α.Τ.41 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ 

 Αριθμητικώς 10,00 € 

 

Άρθρο 42: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Phormium tenax κόκκινο 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Phormium tenax κόκκινο, σε γλάστρα μεγέθους 7/9  

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.42 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 Αριθμητικώς 64,00 € 
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Άρθρο 43: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Hypericum calycinum 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Hypericum calycinum, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.43 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ 

 Αριθμητικώς 11,00 € 

 

Άρθρο 44: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Hemerocallis sp. Asphodelaceae 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Hemerocallis sp. Asphodelaceae, σε γλάστρα μεγέθους 

2-3 λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.44 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΝΕΑ 

 Αριθμητικώς 9,00 € 

 

Άρθρο 45: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Westringia fruticose 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Westringia fruticosa, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.45 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΤΡΙΑ 

 Αριθμητικώς 13,00 € 
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Άρθρο 46: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Helichrysum petiolare 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Helichrysum petiolare, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ. 46 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΙ 

 Αριθμητικώς 6,00 € 

 

Άρθρο 47: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Pelargonium profumati crispum 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Pelargonium profumati crispum, σε γλάστρα μεγέθους 3 

λίτρων,  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου 

φύτευσης στην σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους 

με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των 

αναγκαίων ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 

άχρηστων υλικών και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.47 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΙ 

 Αριθμητικώς 6,00 € 

 

Άρθρο 48: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Hedera Felix 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Hedera Felix, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 

Α.Τ.48 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ 

 Αριθμητικώς 12,00 € 
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Άρθρο 49: Πολυετή – Ποώδη φυτά του είδους Vinca Minor 

Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών, του είδους Vinca Minor, σε γλάστρα μεγέθους 3 λίτρων,  με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης στην 

σωστή θέση  μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό μείγμα, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, προσθήκη των αναγκαίων 

ποσοτήτων λιπάσματος, τον καθαρισμό, την  αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

και σχηματισμό λεκάνης άρδευσης 

Α.Τ.49 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ 

 Αριθμητικώς 12,00 € 

 

Άρθρο 50: Προμήθεια δένδρων Magnolia grandiflora 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Magnolia grandiflora, με περίμετρο κορμού 20-25εκ. και 

συνολικό ύψος δέντρου 4-4.5μ, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο 

ανάπλασης, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες 

λιπάσματος, την ενσωμάτωση των απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την σωστή παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.50  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 

 Αριθμητικώς  1200,00 € 

 

Άρθρο 51: Προμήθεια δένδρων Prunus Cerasifera 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Prunus Cerasifera, με περίμετρο κορμού 20-25εκ.και 

συνολικό ύψος δέντρου 4-4.5μ, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο 

ανάπλασης, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες 

λιπάσματος, την ενσωμάτωση των απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την σωστή παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.51  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  640,00 € 
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Άρθρο 52: Προμήθεια δένδρων Cercis Siliquastrum 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Cercis Siliquastrum, με περίμετρο κορμού 20-25εκ. και 

συνολικό ύψος δέντρου 4-4.5μ, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο 

ανάπλασης, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες 

λιπάσματος, την ενσωμάτωση των απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την σωστή παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.52  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

 Αριθμητικώς  720,00 € 

 

Άρθρο 53 : Προμήθεια δένδρων Jacaranda mimisifolia 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Jacaranda mimisifolia, με περίμετρο κορμού 20-25εκ, και 

συνολικό ύψος δέντρου 4-4.5μ, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο 

ανάπλασης, τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες 

λιπάσματος, την ενσωμάτωση των απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την σωστή παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.53  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  760,00 € 

 

Άρθρο 54 : Προμήθεια δένδρων Tilia Tomentosa 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Tilia Tomentosa, με περίμετρο κορμού 20-25εκ. και συνολικό 

ύψος δέντρου 4-4.5μ, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο ανάπλασης, 

τοποθέτησης εντός του λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες λιπάσματος, την 

ενσωμάτωση των απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για 

την σωστή παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.54  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  640,00 € 
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Άρθρο 55: Προμήθεια δένδρων Cumpressus semprevirens totem 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Cumpressus semprevirens totem, ύψους 200-250 εκ. με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο ανάπλασης, τοποθέτησης εντός του 

λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες λιπάσματος, την ενσωμάτωση των 

απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την σωστή 

παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.55  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ  

 Αριθμητικώς  280,00 € 

 

Άρθρο 56: Προμήθεια δένδρων Cumpressus semprevirens  

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων, του είδους Cumpressus semprevirens,  ύψους δέντρου 300-350 εκ., με 

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο ανάπλασης, τοποθέτησης εντός του 

λάκκου φύτευσης με μηχανικά μέσα, με τις αναγκαίες ποσότητες λιπάσματος, την ενσωμάτωση των 

απαραίτητων ποσοτήτων κηπευτικού χώματος, τύρφης, κοπριάς, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την σωστή 

παράδοση στον Δήμο. 

Α.Τ.56  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

 Αριθμητικώς  300,00 € 

 

Άρθρο 57: Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 

αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο 

από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά 

υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

Α.Τ.57 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΧΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

            Αριθμητικώς: 8,50 € 

 

Άρθρο 58: Προμήθεια τύρφης  

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου. Θα 

γίνει η ανάμιξη κηπευτικού χώματος, τύρφης και άμμου ποταμού ή χειμάρρου σε χώρο έξω από την κονίστρα, 

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγομένου μίγματος στις θέσεις τοποθέτησης και ενσωμάτωση ενός ή 
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περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος 

τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο ανάπλασης, 

οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της προμήθειας 

Α.Τ.58  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  40,00 € 

 

Άρθρο 59 : Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων 

Προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώματος προερχομένου από ελεγχόμενη 

αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη συσκευασία, με αναγραφή της  

εγγυημένης σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και χούμο. 

Α.Τ.59 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   

 Αριθμητικώς: 85,00 € 

 

Άρθρο 60: Προμήθεια και διάστρωση άμμου ορυχείου ή χειμάρρου  

Προμήθεια και διάστρωση επί τόπου του έργου  άμμου από ορυχείο, ποταμό ή χείμαρρο, απ΄ όπου επιτρέπεται 

νομίμως η αμμοληψία, καθαρής, απαλλαγμένης χλωριούχου νατρίου και κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,25-2,0 

mm. Θα γίνει η ανάμιξη κηπευτικού χώματος, τύρφης και άμμου ποταμού ή χειμάρρου σε χώρο έξω από την 

κονίστρα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγομένου μίγματος στις θέσεις τοποθέτησης και 

ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, περλίτης 

κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο ανάπλασης, 

οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Α.Τ.60  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς  15,00 € 

 

Άρθρο 61:  Προμήθεια Εσχάρας δένδρων διαστάσεων 1800*1800χιλ. 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση  σχάρας δένδρων από γαλβανισμένο ατσάλι πάχους 10 mm 

με επίστρωση σκόνης βαφής χρώματος corten. Η σχάρα θα είναι τετράγωνου σχήματος (μοτίβο σύμφωνα με 

την επιλογή της υπηρεσίας). Θα έχει μήκος και πλάτος 1800mm, εσωτερική διάμετρο 700mm, ύψος 10 mm,  
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βάρος  198 κιλά και ανοχή σε βάρος φορτίου 50 kN .Θα αποτελείται από τέσσερα (4) τεταρτημόρια και ένα 

πλαίσιο πάνω στο οποίο θα συνδέονται.  

Η σχάρα τοποθετείται επί ειδικού πλαισίου κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι που θα έχει 

υποστεί τη διαδικασία εν θερμώ γαλβάνισμα. Το πλαίσιο θα αποτελείται από δύο (2) τμήματα ύψους 

50mm,  πλάτους 25mm ,πάχους 2 mm, βάρους 26 kg. Η ένωση του πλαισίου με τα τμήματα της σχάρας 

θα γίνεται με βίδες Μ10 από ατσάλι. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης 

ώστε να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  

προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία:  

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

και συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει 

ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 

της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν 

οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, 

στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η σχάρα με το πλαίσιο, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.61  Τιμή ανά τεμ. (τεμ.) 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    1.858,26 € 

 

Άρθρο 62:  Προμήθεια Εσχάρας δένδρων διαστάσεων 1490*1490χιλ. 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση  σχάρας δένδρων από γαλβανισμένο ατσάλι πάχους 10 mm 

με επίστρωση σκόνης βαφής χρώματος corten. Η σχάρα θα είναι τετράγωνου σχήματος (μοτίβο σύμφωνα με 

την επιλογή της υπηρεσίας). Θα έχει μήκος και πλάτος 1490mm, εσωτερική διάμετρο 700mm, ύψος 10 mm,  

βάρος  128 κιλά και ανοχή σε βάρος φορτίου 50 kN .Θα αποτελείται από τέσσερα (4) τεταρτημόρια και ένα 

πλαίσιο πάνω στο οποίο θα συνδέονται.  

Η σχάρα τοποθετείται επί ειδικού πλαισίου κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι που θα έχει 

υποστεί τη διαδικασία εν θερμώ γαλβάνισμα. Το πλαίσιο θα αποτελείται από δύο (2) τμήματα ύψους 

50mm,  πλάτους 25mm ,πάχους 2 mm, βάρους 22 kg. Η ένωση του πλαισίου με τα τμήματα της σχάρας 

θα γίνεται με βίδες Μ10 από ατσάλι. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης 

ώστε να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  

προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία:  

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον 

κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική 

μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην 

τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας 

του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο 

αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει 
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αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό 

φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η σχάρα με το πλαίσιο, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.62  Τιμή ανά τεμ. (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:   1362,96 € 

 

Άρθρο 63 : Προμήθεια προστατευτικού κορμού δέντρων από οξειδωμένο χάλυβα 

Προστατευτικό κορμού δένδρων με εσωτερική διάμετρο 700 χιλ. κατασκευασμένο από οξειδωμένο χάλυβα 

(corten steel), ύψους 850 χιλ. και βάρους 16 κιλών. Θα αποτελείται από δύο ημικυκλικά μέρη με κατακόρυφους 

ράβδους που ενώνονται στο επάνω και κάτω μέρος με ένα ημικυκλικό βραχίονα. Η  τοποθέτηση του στο 

έδαφος ή την σχάρα του δέντρου θα γίνεται με βίδες Μ10 μέσω ειδικών οπών στην βάση του προστατευτικού. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
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προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του εξοπλισμού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης, η πλήρης τοποθέτησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως 

απαιτούμενου εξοπλισμού και μεταφοράς του. Η τοποθέτηση του προστατευτικού κορμών δέντρων θα πρέπει 

να γίνει με βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.  

Α.Τ.63  Τιμή ανά τεμαχίου (τεμ) σε συσκευασία δύο μερών 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς  998,40 € 

 

Άρθρο 64 : Πέτασμα καθοδήγησης ριζών 60x60 εκ. 

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση ενός πετάσματος καθοδήγησης ριζών περιμετρικά ή 

γραμμικά της ριζόμπαλας κατά την φύτευση δέντρου, που καθοδηγεί την ρίζα να αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο 

βάθος σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  

Το πέτασμα, πλαστικό κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο για μικρή ευκαμψία, με πάχος τοιχώματος 

2,00mm θα έχει πλάτος  (W) και ύψος  (H) καθοριζόμενα από την μελέτη. Στην επάνω ακμή του πετάσματος 

υπάρχουν δύο παράλληλες αναπόσπαστες οριζόντιες ραβδώσεις που εμποδίζουν την υπερπήδηση της ρίζας 

επιφανειακά. Το πλάτος το ραβδώσεων τουλάχιστον 9,00mm (με προβολή προς την εσωτερική επιφάνεια του 

πετάσματος) και το μεταξύ τους διάκενο τουλάχιστον 6,00mm δεν επιτρέπουν στην ρίζα να υπερπηδήσει το 

φραγμό του πετάσματος και να αναπτυχθεί ανοδικά. Η κάτω ακμή του πετάσματος έχει στρογγυλεμένες άκρες 

ώστε να είναι ασφαλές κατά την τοποθέτηση αλλά και στιβαρό στην χρήση του. Το κάθε πέτασμα στην 

εσωτερική του επιφάνεια διαθέτει 3 κάθετες ακμές που προεξέχουν από το κύριο σώμα τουλάχιστον 1,00εκ 

και εκτρέπουν την ρίζα κάθετα και όχι πλάγια. Ενδιάμεσα των ακμών και ισοκατανεμημένα βρίσκονται εγκοπές 

καθοδήγησης της ρίζας (μήκους τουλάχιστον 5εκ) που παράλληλα προωθούν την ρίζα καθοδικά αλλά κυρίως 

εμποδίζουν τις ρίζες να ανασηκώνουν το πέτασμα καθώς εξέρχονται από το κάτω μέρος του. Στην πλάγια 

άκρη κάθε πετάσματος υπάρχει ένα σύστημα ένωσης (zip) που με εύκολο τρόπο συναρμολογεί τα πετάσματα 

σύροντας το ένα μέσα στο άλλο. Το σύστημα ένωσης πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς και να σφραγίζει ερμητικά 

την ένωση των πετασμάτων ώστε μην υπάρχει περιθώριο να περάσει η ρίζα ενδιάμεσα των πετασμάτων.  

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
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2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

 

Κατά την εγκατάσταση τα πετάσματα τοποθετούνται περιμετρικά ή γραμμικά της ριζόμπαλας, ενώνονται 

μεταξύ τους και δημιουργούν έναν κύκλο ή μια γραμμή με την λεία επιφάνεια εξωτερικά και την επιφάνεια με 

την εγκοπές εσωτερικά προς την ριζόμπαλα, ενώ το άνω άκρο της με τις ραβδώσεις πρέπει να βρίσκεται 

περίπου 12mm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.  

Α.Τ64  Τιμή ανά τεμάχιο ενός Πετάσματος Καθοδήγησης Ριζών (W) Πλάτους 60 εκατοστά, (H) Ύψους 60 

εκατοστά, Πάχους 2χιλ συναρμολογημένου και πλήρως  τοποθετημένου στην θέση του έργου. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς  37,00 € 

 

Άρθρο 65: Πέτασμα καθοδήγησης ριζών 75x105 εκ. 

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση ενός πετάσματος καθοδήγησης ριζών περιμετρικά ή 

γραμμικά της ριζόμπαλας κατά την φύτευση δέντρου, που καθοδηγεί την ρίζα να αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο 

βάθος σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  

Το πέτασμα, πλαστικό κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο για μικρή ευκαμψία, με πάχος τοιχώματος 

2,00mm θα έχει πλάτος  (W) και ύψος  (H) καθοριζόμενα από την μελέτη. Στην επάνω ακμή του πετάσματος 

υπάρχουν δύο παράλληλες αναπόσπαστες οριζόντιες ραβδώσεις που εμποδίζουν την υπερπήδηση της ρίζας 

επιφανειακά. Το πλάτος το ραβδώσεων τουλάχιστον 9,00mm (με προβολή προς την εσωτερική επιφάνεια του 

πετάσματος) και το μεταξύ τους διάκενο τουλάχιστον 6,00mm δεν επιτρέπουν στην ρίζα να υπερπηδήσει το 





 

Σελίδα 98 

 
 

φραγμό του πετάσματος και να αναπτυχθεί ανοδικά. Η κάτω ακμή του πετάσματος έχει στρογγυλεμένες άκρες 

ώστε να είναι ασφαλές κατά την τοποθέτηση αλλά και στιβαρό στην χρήση του. Το κάθε πέτασμα στην 

εσωτερική του επιφάνεια διαθέτει 3 κάθετες ακμές που προεξέχουν από το κύριο σώμα τουλάχιστον 1,00εκ 

και εκτρέπουν την ρίζα κάθετα και όχι πλάγια. Ενδιάμεσα των ακμών και ισοκατανεμημένα βρίσκονται εγκοπές 

καθοδήγησης της ρίζας (μήκους τουλάχιστον 5εκ) που παράλληλα προωθούν την ρίζα καθοδικά αλλά κυρίως 

εμποδίζουν τις ρίζες να ανασηκώνουν το πέτασμα καθώς εξέρχονται από το κάτω μέρος του. Στην πλάγια 

άκρη κάθε πετάσματος υπάρχει ένα σύστημα ένωσης (zip) που με εύκολο τρόπο συναρμολογεί τα πετάσματα 

σύροντας το ένα μέσα στο άλλο. Το σύστημα ένωσης πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς και να σφραγίζει ερμητικά 

την ένωση των πετασμάτων ώστε μην υπάρχει περιθώριο να περάσει η ρίζα ενδιάμεσα των πετασμάτων.  

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Δείγμα. Ένα τεμάχιο πετάσματος καθοδήγησης ριζών διαστάσεων 75x105 εκ. 
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Κατά την εγκατάσταση τα πετάσματα τοποθετούνται περιμετρικά ή γραμμικά της ριζόμπαλας, ενώνονται 

μεταξύ τους και δημιουργούν έναν κύκλο ή μια γραμμή με την λεία επιφάνεια εξωτερικά και την επιφάνεια με 

τις εγκοπές εσωτερικά προς την ριζόμπαλα, ενώ το άνω άκρο της με τις ραβδώσεις πρέπει να βρίσκεται 

περίπου 12mm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. 

Α.Τ.65 Τιμή ανά τεμάχιο ενός Πετάσματος Καθοδήγησης Ριζών (W) Πλάτους 105 εκατοστά, (H) Ύψους 75 

εκατοστά, Πάχους 2χιλ συναρμολογημένου και πλήρως  τοποθετημένου στην θέση του έργου. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 Αριθμητικώς  54,00 € 

 

Άρθρο 66: Υπόγεια στήριξη δένδρου με περίμετρο κορμού έως 25εκ  

Προμήθεια του Συστήματος Υπόγειας Πρόσδεσης για την υποστύλωση Δέντρων με πρόσδεση της μπάλας 

χώματος (ριζόμπαλας) στο υπέδαφος. Το σύστημα περιλαμβάνει τρία (3) ατσάλινα αγκύρια με βρόχο, ένα (1) 

προστατευτικό υπόστρωμα ριζόμπαλας και έναν (1) ιμάντα με μηχανισμό σύνδεσης που φέρει ρυθμιστή 

τέντωσης στο κάτω μέρος. Το κάθε αγκύριο είναι επίπεδο και μυτερό από την μια άκρη, κατασκευασμένο από 

χάλυβα, και δύναμη έλξης ανάλογα με την μελέτη. Οι ιμάντες δεμένοι, πάνω στα αγκυρία με κατάλληλες οπές, 

είναι κατασκευασμένοι από πολυέστερ (PES 100%) με ισχυρή πλέξη (κατά ΕΝ12192-2). Το υπόστρωμα, 

φυσικό υλικό, από πεπιεσμένες ίνες κοκοφοίνικα, επικαλυμμένο από φυσικό καουτσούκ για να μην 

επιμολύνεται και διαμελίζεται, πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια της ριζόμπαλας. Το σύστημα δεν πρέπει 

να φέρει μεταλλικά στοιχεία που εμποδίσουν την φυσιολογική ανάπτυξη της ρίζας ή θα της δημιουργήσουν 

τραύματα και σχισίματα. Ο μηχανισμός σύνδεσης θα φέρει λαβή κλειδώματος ώστε με εύκολο τρόπο να 

τεντώνει τους ιμάντες κατά την πρόσδεση της μπάλας αλλά και να επιτρέπει την επανα-ρύθμιση τους.  Η 

ρύθμιση γίνεται με χειρολαβή πρόσδεσης (ειδική καστάνια) που μπορεί να συσφίγγει τους ιμάντες με ασφάλεια, 

χωρίς να ακυρώνει την λειτουργία τους.  

Ανοίγεται ο λάκκος φύτευσης ως συνήθως και αναλογούντος του μεγέθους του φυτού φύτευσης. Ο πυθμένας 

του λάκκου χρειάζεται να είναι σταθερός.  Αν το έδαφος είναι ημιβραχώδες  δύναται να γίνουν οπές στη θέση 

των αγκυρίων ώστε να τοποθετηθούν σωστά στο απαιτούμενο βάθος στερέωσης. Αφού το δέντρο 

εγκατασταθεί κάθετα μέσα στον λάκκο φύτευσης και πάρει την οριστική του θέση φροντίζοντας να είναι στην 

σωστή κλίση ώστε ο κορμός του να στέκεται ευθύς, τοποθετείται στην βάση του κορμού το προστατευτικό 

υπόστρωμα πάνω στο οποίο, για να μην τραυματιστεί η ρίζα, θα δεθούν οι ιμάντες. Οι ιμάντες τοποθετούνται 

πάνω από το προστατευτικό υπόστρωμα και δένονται έτσι ώστε να σχηματίζουν μια ζώνη σε ισόπλευρο 

τρίγωνο, όσο τον δυνατόν πιο κοντά στην βάση του κορμού. Ο μηχανισμός σύνδεσης φέρει λαβή κλειδώματος 

που πρέπει να βρίσκεται στην επάνω και εξωτερική πλευρά της ριζόμπαλας ώστε να είναι άμεση η πρόσβαση 

στον μηχανισμό τέντωσης. Στην συνέχεια οι ιμάντες οδηγούνται κάθετα και κοντά στην ριζόμπαλα (σε 

απόσταση περίπου 10εκ) στον πυθμένα του λάκκου φύτευσης. Οι άκρες με τα αγκύρια, με την βοήθεια του 

μοχλού κατεύθυνσης, σπρώχνονται κάθετα μέσα στο έδαφος ως το απαιτούμενο βάθος (50εκ) ή και βαθύτερα 

ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους. Η αγκύρωση πρέπει να γίνεται σε στερεό έδαφος και όχι στο χαλαρό 

αναμοχλευμένο χώμα. Η ίδια διαδικασία γίνεται για όλα τα αγκύρια και εφόσον έχουν τοποθετηθεί σωστά και 
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σταθερά, ελέγχεται η σταθερότητα του δέντρου. Μετά την βύθιση τους τα αγκύρια έρχονται σε ευθεία θέση 

(κλειδώνονται)  και τεντώνονται με ίδιο τρόπο προς όλες τις πλευρές. Ο λάκκος γεμίζει κατά το ήμισυ και  

γίνονται όποιες διορθώσεις τέντωσης και τελικές προσαρμογές κρίνονται αναγκαίες για την ευθυγράμμιση του 

δέντρου. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, του συστήματος υπόγειας στήριξης, 

των εργαλείων τοποθέτησης που θα χρησιμοποιηθούν για την στήριξη του δέντρου, σε οποιουδήποτε τύπου 

έδαφος και οποιαδήποτε κλίση για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Πεδίο Εφαρμογής : Περίμετρος Κορμού  έως 25 εκ. , πλάτος ριζόμπαλας από 40 έως 80 εκ. , βάρος 

δέντρου έως 300 κιλά και συνολικό ύψος δέντρου έως 5 μ. 
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Α/Α 
αγκύριο 

βρόγχος 
ιμάντας 
πρόσδεσης 

υπόστρωμα 
ριζόμπαλας μήκος πλάτος 

Α.Τ. 
2 

20εκ 5εκ 
σταθερός 
0,7μ 

2,50μ d 0,6μ 

 

Α.Τ.66 Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους τοποθετημένου Συστήματος υπόγειας πρόσδεσης σε φυσικό έδαφος 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  118,00 € 

 

Άρθρο 67: Υπόγεια στήριξη δένδρου με περίμετρο κορμού από 25εκ έως 50εκ 

Προμήθεια του Συστήματος Υπόγειας Πρόσδεσης για την υποστύλωση Δέντρων με πρόσδεση της μπάλας 

χώματος (ριζόμπαλας) στο υπέδαφος. Το σύστημα περιλαμβάνει τρεις (3) ατσάλινα αγκύρια με βρόχο, ένα (1)  

προστατευτικό υπόστρωμα ριζόμπαλας και έναν (1) ιμάντα με μηχανισμό σύνδεσης που φέρει ρυθμιστή 

τέντωσης στο κάτω μέρος. Το κάθε αγκύριο είναι επίπεδο και μυτερό από την μια άκρη, κατασκευασμένο από 

χάλυβα, και δύναμη έλξης ανάλογα με την μελέτη. Οι ιμάντες δεμένοι, πάνω στα αγκυρία με κατάλληλες οπές, 

είναι κατασκευασμένοι από πολυέστερ (PES 100%) με ισχυρή πλέξη (κατά ΕΝ12192-2). Το υπόστρωμα, 

φυσικό υλικό, από πεπιεσμένες ίνες κοκοφοίνικα, επικαλυμμένο από φυσικό καουτσούκ για να μην 

επιμολύνεται και διαμελίζεται, πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια της ριζόμπαλας. Το σύστημα δεν πρέπει 

να φέρει μεταλλικά στοιχεία που εμποδίσουν την φυσιολογική ανάπτυξη της ρίζας ή θα της δημιουργήσουν 

τραύματα και σχισίματα. Ο μηχανισμός σύνδεσης θα φέρει λαβή κλειδώματος ώστε με εύκολο τρόπο να 

τεντώνει τους ιμάντες κατά την πρόσδεση της μπάλας αλλά και να επιτρέπει την επανα-ρύθμιση τους.  Η 

ρύθμιση γίνεται με χειρολαβή πρόσδεσης (ειδική καστάνια) που μπορεί να συσφίγγει τους ιμάντες με ασφάλεια, 

χωρίς να ακυρώνει την λειτουργία τους.  

Ανοίγεται ο λάκκος φύτευσης ως συνήθως και αναλογούντος του μεγέθους του φυτού φύτευσης. Ο πυθμένας 

του λάκκου χρειάζεται να είναι σταθερός.  Αν το έδαφος είναι ημιβραχώδες  δύναται να γίνουν οπές στη θέση 

των αγκυρίων ώστε να τοποθετηθούν σωστά στο απαιτούμενο βάθος στερέωσης. Αφού το δέντρο 

εγκατασταθεί κάθετα μέσα στον λάκκο φύτευσης και πάρει την οριστική του θέση φροντίζοντας να είναι στην 

σωστή κλίση ώστε ο κορμός του να στέκεται ευθύς, τοποθετείται στην βάση του κορμού το προστατευτικό 

υπόστρωμα πάνω στο οποίο, για να μην τραυματιστεί η ρίζα, θα δεθούν οι ιμάντες. Οι ιμάντες τοποθετούνται 

πάνω από το προστατευτικό υπόστρωμα και δένονται έτσι ώστε να σχηματίζουν μια ζώνη σε ισόπλευρο 

τρίγωνο, όσο τον δυνατόν πιο κοντά στην βάση του κορμού. Ο μηχανισμός σύνδεσης φέρει λαβή κλειδώματος 

που πρέπει να βρίσκεται στην επάνω και εξωτερική πλευρά της ριζόμπαλας ώστε να είναι άμεση η πρόσβαση 

στον μηχανισμό τέντωσης. Στην συνέχεια οι ιμάντες οδηγούνται κάθετα και κοντά στην ριζόμπαλα (σε 

απόσταση περίπου 10εκ) στον πυθμένα του λάκκου φύτευσης. Οι άκρες με τα αγκύρια, με την βοήθεια του 

μοχλού κατεύθυνσης, σπρώχνονται κάθετα μέσα στο έδαφος ως το απαιτούμενο βάθος (50εκ) ή και βαθύτερα 

ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους. Η αγκύρωση πρέπει να γίνεται σε στερεό έδαφος και όχι στο χαλαρό 
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αναμοχλευμένο χώμα. Η ίδια διαδικασία γίνεται για όλα τα αγκύρια και εφόσον έχουν τοποθετηθεί σωστά και 

σταθερά, ελέγχεται η σταθερότητα του δέντρου. Μετά την βύθιση τους τα αγκύρια έρχονται σε ευθεία θέση 

(κλειδώνονται)  και τεντώνονται με ίδιο τρόπο προς όλες τις πλευρές. Ο λάκκος γεμίζει κατά το ήμισυ και  

γίνονται όποιες διορθώσεις τέντωσης και τελικές προσαρμογές κρίνονται αναγκαίες για την ευθυγράμμιση του 

δέντρου.     

 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Δείγμα. Ένα τεμάχιο συστήματος υπόγειας στήριξης δένδρου για περίμετρο κορμού από 25-50εκ. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, του συστήματος υπόγειας στήριξης, 

των εργαλείων τοποθέτησης που θα χρησιμοποιηθούν για την στήριξη του δέντρου, σε οποιουδήποτε τύπου 

έδαφος και οποιαδήποτε κλίση για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 





 

Σελίδα 103 

 
 

Πεδίο Εφαρμογής : Περίμετρος Κορμού από 25 έως 50 εκ. , πλάτος ριζόμπαλας από 80 έως 140 εκ. , 

βάρος δέντρου έως 1600 κιλά και συνολικό ύψος δέντρου έως 9 μ. 

 

Α/Α 
αγκύριο 

βρόγχος 
ιμάντας 
πρόσδεσης 

υπόστρωμα 
ριζόμπαλας μήκος πλάτος 

Α.Τ. 
4 

23εκ 5εκ 
σταθερός 
1,1μ 

4,50μ d 0,8μ 

 

Α.Τ.67 Μονάδα μέτρησης : Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους τοποθετημένου Συστήματος υπόγειας πρόσδεσης σε 

φυσικό έδαφος 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ 

 Αριθμητικώς  148,00 € 

 

Άρθρο 68: Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm 

Ασφαλτικές μεμβράνες, οπλισμένες με πολυστερικό πλέγμα, με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων, ανθεκτικές 

στη διείσδυση των ριζών, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένα δώματα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού 

πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, 

DIN, CE). 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της 

μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν ε ίναι υγρή   
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• Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

μεμβρανών και των απαιτουμένων συγκολλητικών υλικών  

• Η επάλειψη της επιφάνειας του δώματος με ασφαλτικό υλικό εν ψυχρώ ή, εναλλακτικά, με θερμή 

ασφαλτόκολλα.  

• Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της 

θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 10 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος 

στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του 

υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)    

• Οι ειδικές διαμορφώσεις της μεμβράνης στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, στις ακμές, τις γωνίες, 

τις συναρμογές και τις απολήξεις. 

• Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

• Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και αναλωσίμων.  

 

Α.Τ.68  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    12,50 € 

 

Άρθρο 69: Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,5 mm   

Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο (PP), τοποθετούμενες στην περίπτωση χημικής 

ασυμβατότητας των υλικών στεγανοποίησης και του φυτευμένου δώματος, με πιστοποιητικό διεθνούς 

οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL 

Guidelines, DIN, CE) 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
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• Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   

• Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης  

• Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της 

θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 20 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος στις 

παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος 

ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)    

• Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

• Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

 

Α.Τ.69  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    3,60 € 

 

Άρθρο 70: Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,5 mm 

Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), με επιμήκυνση θραύσης >200%, 

εφαρμοζόμενες σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE). 

 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της 

μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι υγρή   
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• Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης  

• Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια του δώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 

cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην 

επιμέτρηση)    

• Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών. 

• Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

• Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

 

Α.Τ.70  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    19,10 € 

 

Άρθρο 71:  Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 mm 

Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πάχους 0,4 mm, με επιμήκυνση θραύσης >400%, για την 

προστασία των στρώσεων στεγανοποίησης δωμάτων εκτατικού τύπου από την διείσδυση ριζών, 

εφαρμοζόμενη σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE) 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή,  που θα 

επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, 

φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται : 

• Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   
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• Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης  

• Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της 

θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 20 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος στις 

παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος 

ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)    

• Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

• Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

 

Α.Τ.71  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    7,80 € 

 

Άρθρο 72: Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 4,0 mm, με 

δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2 

Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης, εφαρμοζόμενο σε φυτευμένα δώματα, από 

συνθετικές ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, ανθεκτικό στην θερμότητα, 

συμβατό με την άσφαλτο, βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς (βακτήρια κλπ), 

λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. (FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002) 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   
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• Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων 

του υποστρώματος και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης  

• Η εφαρμογή του υποστρώματος προστασίας της μόνωσης πάνω από την στεγανωτική στρώση ή την 

αντιριζική μεμβράνη με επικάλυψη των άκρων, όπως προδιαγράφεται από τον προμηθευτή. 

• Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

• Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

•  

Α.Τ.72  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    5,60 € 

 

Άρθρο 73: Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε 

θλίψη > 250 kN/m2, πάχους 2,5 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2. 

Αποστραγγιστικό σύστημα από υψηλής πυκνότητας ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE) ή ανακυκλωμένο 

πολυστυρένιο (Recycled PS) και από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), με αμφίπλευρες 

εγκολπώσεις και κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται και αποθηκεύεται το νερό, με οπές στην 

κορυφή των εγκολπώσεων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αέρα, με δυνατότητα αποθήκευσης 

νερού, οποιουδήποτε χρώματος, βιολογικά αδρανές, για την προστασία των οριζόντιων επιφανειών και την 

διευκόλυνση της αποστράγγισης υπογείων νερών σε φυτεμένα δώματα (FLL guidelines 7.2/2002). 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή,  που θα 

επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, 

φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   
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• Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων 

του συστήματος αποστράγγισης και των υλικών στερέωσης  

• Η τοποθέτηση και στερέωση των αποστραγγιστικών φύλλων με τρόπο ώστε να εφάπτονται μεταξύ 

τους. 

• Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

• Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

 

Α.Τ.73  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    24,20 € 

 

Άρθρο 74: Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m2 

Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, υδατοπερατό, ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές 

ενώσεις (π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.) βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό στους 

μικροοργανισμούς, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   

• Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων 

και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης  

• Η τοποθέτηση του διηθητικού φύλλου πάνω από το αποστραγγιστικό σύστημα, με επικάλυψη των 

άκρων του όπως προδιαγράφεται από προμηθευτή, και η επέκτασή του καθ' ύψος στις παρειές των 

στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των 

φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση). 

• Η συγκόλληση στα άκρα με μαστίχη ή χημικώς συμβατή κόλλα.  

• Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

• Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 
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1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

 

Α.Τ.74  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    4,20 € 

 

Άρθρο 75: Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου 

Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου από προπαρασκευασμένα 

ανακυκλωμένα οργανικά και ανόργανα υλικά, απαλλαγμένα από κάθε είδους σπόρους ή φυτικά μέρη, με 

σύσταση που εξασφαλίζει τον εφοδιασμό των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή 

τους, παραδιδόμενα σε οικοδομικούς σάκους (Big bags / Βb), και συνοδευόμενα από έκθεση εργαστηριακών 

ελέγχων, από την οποία προκύπτει ότι διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

• ποσοστό κόκκων d < 0,063mm  έως 15% κατά μάζα (συνολική άργιλος και ιλύς) 

• μέγιστος κόκκος d = 12 mm, όταν το πάχος του υποστρώματος είναι ≥ 10 cm, και d = 16 mm όταν δεν 

υπερβαίνει τα 10 cm  

• pH 6,0 - 8,5 

• περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≤ 65 g/l 

• υδατοϊκανότητα ≥ 35% και ≤ 65 % κ.ο 

• περιεχόμενο αέρα ≥ 10% κ.ο 

• περιεκτικότητα σε άλατα ≤3,5 g/l 

• κορεσμένο φορτίο έως 1300 kg/m3 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   

• Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών 

του υποστρώματος  

• Η διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης του υποστρώματος και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας 

του.  
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• Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

 

Α.Τ.75   Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 

 Αριθμητικώς:    280,00 € 

 

Άρθρο 76: Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 10 cm 

Φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά ή από συνθετικά υλικά, με διάτρητη σχάρα και πλευρικές εγκοπές 

εισαγωγής νερού για την αποστράγγιση φυτευμένων δωμάτων, πλήρως εγκατεστημένα. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου των φρεατίων ελέγχου και των απιτουμένων εξαρτημάτων 

τους για την σύνδεση με τις υδρορρόες του δώματος. 

• Η τοποθέτηση και σύνδεση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

• Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

Α.Τ.76  Τιμή ανά τεμ. (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς:   75,00 € 

 

Άρθρο 77 : Αυτορυθμιζόμενος σταλακτοφόρος καφέ χρώματος Φ16/30εκ/2,3Λ/ώρα 

Ο σταλακτοφόρος σωλήνας επιφανειακής άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία. Θα είναι κατασκευασμένος 

από  πολυαιθυλένιο, διατομής Φ16, αυτορρυθμιζόμενος  με παροχή 2,3 lt ανά σταλάκτη και με  ισαποχή  30εκ. 

ανά σταλάκτη, χρώματος καφέ, και πάχος τοιχώματος 1,2 χιλ. 

 Ο σταλάκτης θα είναι αυτορρυθμιζόμενος, με πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Ο σταλάκτης θα είναι 

ενσωματωμένος στο  εσωτερικό επάνω μέρος του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη συμπεριφορά στις 

εξωτερικές πιέσεις (πάτημα κ.λ.π.)και για να μην επηρεάζεται από τα υπόλοιπα των λιπασμάτων που θα 

διοχετεύουμε στο σύστημα. 

 Ο σταλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόμενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωμα από κακή ποιότητα νερού 

και  ή από την χρήση  λιπασμάτων, και θα έχει ενσωματωμένο φίλτρο 130 mm2 τουλάχιστον. 

Θα  είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές εμφράξεις από τα άλατα. Το μήκος του 

λαβυρίνθου θα είναι  38 χιλ. τουλάχιστον, το βάθος του 0,71χιλ.τουλάχιστον και το πλάτος του 1,22 χιλ ή 

μεγαλύτερο. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 
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υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Δείγμα σταλακτοφόρου σωλήνα, ενός μέτρου περίπου, που θα έχει 3 σταλάκτες  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,  οι δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

εργαλείων και μέσων για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Α.Τ.77  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (τρ.μ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  

 Αριθμητικώς  1,64 € 

 

Άρθρο 78 : Αυτορυθμιζόμενος σταλακτοφόρος Φ17/30εκ/1,6Λ.AS με χαλκό 

Ο σταλακτοφόρος  σωλήνας υπόγειας άρδευσης Φ17/30/1,6 ΛΤΡ/ώρα πρέπει να  έχει τα ακόλουθα στοιχεία. 

Θα είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο, διατομής Φ17, αυτορρυθμιζόμενος με παροχή 1,6 lt ανά 
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σταλάκτη και με ισαποχή 30εκ. ανά σταλάκτη, το πάχος τοιχώματος θα είναι 1,2 χιλ. τουλάχιστον και θα είναι 

χρώματος μωβ (ιώδες) .  

Ο σταλάκτης θα είναι αυτορρυθμιζόμενος με πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Επίσης για να αποφύγουμε 

την αντίστροφη ροή  του  ακάθαρτου νερού από το εξωτερικό  στο εσωτερικό  τμήμα του σταλάκτη κατά την 

διακοπή της άρδευσης ,ο σταλάκτης θα πρέπει να έχει αντισιφωνική διάταξη (Αnti Siphon), που θα αποτρέπει 

την είσοδο του νερού από το έξω στο εσωτερικό  τμήμα του. 

Ο σταλάκτης ,πλέον των άλλων μερών του ,θα έχει χαλκό ,από κατασκευής, ώστε να  προστατεύεται από την 

είσοδο των ριζών , χωρίς να χρειάζεται καμία χημική υποστήριξη με ριζοαπωθητικό ,από την είσοδο των ριζών 

στο εσωτερικό του ,εφόρου ζωής . 

Θα  είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές εμφράξεις από τα άλατα. Το μήκος του 

λαβυρίνθου θα είναι  38 χιλ. τουλάχιστον, το βάθος του 0,71χιλ.τουλάχιστον και το πλάτος του 1,0 χιλ. ή 

μεγαλύτερο .   

Ο σταλάκτης θα  είναι ενσωματωμένος στο εσωτερικό επάνω μέρος  μόνο του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη 

συμπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτημα κ.λ.π.) .  

Ο σταλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόμενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωμα από κακή ποιότητα νερού 

και θα έχει ενσωματωμένο φίλτρο 130 mm2 τουλάχιστον. 

Η αυτορρύθμιση του σταλάκτη θα επιτυγχάνεται μέσω ελαστικής μεμβράνης κατασκευασμένης από Ε.Ρ.D.M. 

ώστε να είναι ανθεκτική στην συχνή χρήση λιπασμάτων. Ο σταλάκτης  θα έχει τη δυνατότητα να κλείνει. Τέλος  

είναι  κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

 

Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 
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ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Δείγμα σταλακτοφόρου σωλήνα, ενός μέτρου περίπου, που θα έχει 3 σταλάκτες  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,  οι δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

εργαλείων και μέσων για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

 

Α.Τ.78  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (τρ.μ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς  2,09 € 

 

Άρθρο 79 : Φρεάτιο πλαστικό  6'',  μιας ηλεκτροβάνας 

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και 

στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το 

πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, 

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη 

εργασία). 

 

Άρθρο διαστάσεις / αριθμός Η/Β 

Η.9.2.13.1 6'',  μίας Η/Β 

 

Α.Τ.79  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΧΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς  8,50 € 
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Άρθρο 80 : Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 Φ 1/2'' 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 

σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών. 

Άρθρο DN (ίντσες) 

Η5.1.1 Φ 1/2'' 

 

Α.Τ.80  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς  5,30 € 

 

Άρθρο 81 : Φίλτρο δίσκων 1"-120mesh -10ατμ. 

Το φίλτρο δίσκων  θα είναι από πλαστικό, χρώματος  μαύρου αποτελούμενο από τρία μέρη ι) το καπάκι, ιι) το 

σώμα και ιιι) το σώμα δίσκων. Το σώμα δίσκων είναι 120 mesh .  Οι δίσκοι θα έχουν επιφάνεια 450Μ2 εκατοστά 

τουλάχιστον .Θα φέρει σπείρωμα 1”  για  παροχή έως 7Μ3/Η. Θα  είναι κατασκευασμένο από ακετάλη  

,κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 10ΑΤΜ . Θα έχει θέσεις  μανομέτρων και μανόμετρα γλυκερίνης 6ατμ.στην 

είσοδο και την έξοδο. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 
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συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Δείγμα ενός (1) τεμαχίου με μανόμετρα και τα κατάλληλα υλικά για την σύνδεσή τους με το φίλτρο  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , εργασία και η τοποθέτηση. 

Α.Τ.81  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς  121,60 € 

 

Άρθρο 82 : Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 

Γενικά 

Προμήθεια φωτιστικού σώματος το οποίο θα τοποθετηθεί σε υπάρχων ιστό 6m, κορυφής ή σε βραχίονα. 

Η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει την αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών και την εγκατάστασή των 

νέων. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για φωτισμό οδών και πλατειών. Το οπτικό του σύστημα θα πρέπει να 

βασίζεται σε τεχνολογία πολυεδρικών ανακλαστήρων, να έχει τη μέγιστη απόδοση και ποιότητα φωτισμού και 

οπτικής άνεσης.  

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται επί ποινής αποκλεισμού. 

 

Φωτομετρία 

 

Φωτεινή Πηγή  LED 

Θερμοκρασία Χρώματος  3000K 

Χρωματική Απόδοση (CRI) >80 

SDCM (Τυπική απόκλιση χρωματικής 
συνάφειας) 

MacAdam ≤ 5 SDCM 

Διαμόρφωση κατανομής φωτισμού 
Ανακλαστήρες κατοπτρικοί 3 εδρών, από πλαστικό, 
εμβαπτισμένοι σε αλουμίνιο, κάλυμμα από 
σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας, διαφανές. 

Κατηγορία φωτεινότητας G3 
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Κατηγορία δείκτη εκθάμβωσης D6 

Εκπομπή φωτός στο άνω ημισφαίριο: 0% 

lm/W 125lm/W min 

Φωτεινή ροή 2800lmmin 

 

Τοποθέτηση / Εγκατάσταση 

Τρόπος εγκατάστασης Επί κορυφής ιστού  

ύψος τοποθέτησης 6m 

Ρύθμιση κλίσης φωτιστικού Ρύθμιση κλίσης του βραχίονα σε 0°, 5°, 10° 

(τοποθέτηση επί κορυφής ιστού), 

0°, -5°, -10°, -15° (για πλευρική τοποθέτηση σε 

βραχίονα) 

 

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά 

Τάση εισόδου 220..240VAC 

Συχνότητα 50/60Hz 

Ισχύς φωτιστικού 25W max 

Ατρωσία σε υπέρταση / Ηλεκτροστατική 

εκφόρτιση / ηλεκτρικές ταχείες μεταβατικές 

αιχμές: 

6kV 1.2/50µs 

Καλώδιο τροφοδοσίας 
Προσυνδεδεμένο καλώδιο μήκους τουλάχιστον 

6,5m 

 

2.4 Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά 
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Σχεδιασμός φωτιστικού 

Το σχήμα του φωτιστικού θα πρέπει να είναι κυκλικό ώστε να 

εναρμονίζεται αισθητικά με τα υπάρχοντα φωτιστικά του πεζόδρομου. 

Στο εσωτερικό του κελύφους θα εδράζονται οι διαμορφώσεις  

LEDs/ανακλαστήρων. Επίσης, στο εσωτερικό του φωτιστικού θα  

εδράζεται ο driver. 

Ο σχεδιασμός του φωτιστικού θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη και 

γρήγορη συντήρηση με δυνατότητα γρήγορης αντικατάστασης του 

χώρου στέγασης του driver (μαζί με το driver) επί του ιστού. 

Υλικά  Σώμα φωτιστικού και στοιχεία έδρασης στον ιστό: 

Χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, με υψηλής ποιότητας ανθεκτική στις 

καιρικές συνθήκες επικάλυψη σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.  

Οπτικό σύστημα κατανομής φωτισμού: Aνακλαστήρες 3 εδρών, 

από πλαστικό, εμβαπτισμένοι σε αλουμίνιο. 

Οπτικό Κάλυμμα: Από σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας,  

με αντοχή στην θερμοκρασία και στην UV ακτινοβολία, το οποίο 

ασφαλίζεται μέσω ενός μεντεσέ στο εσωτερικό του περιβλήματος, 

ώστε να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες. 

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) Διάμετρος D=500mm, ύψος=120mm ενδεικτικά  

Βάρος 10kg max 

 

Δοκιμές / Εγκρίσεις / Πιστοποιητικά 

Διάρκεια Ζωής 100.000h τουλάχιστον σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 25°C  

Βαθμός στεγανότητας IP66 

Κλάση ασφαλείας (IEC) Κλάση ΙI 

Δείκτης αντοχής σε κρούσεις  IK08 

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος -25…+40°C 

Πιστοποίηση CE, ENEC, VDE 
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Εργοστασιακή εγγύηση 5 έτη τουλάχιστον 

 

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE 

Οδηγίες : LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EC, Οικολογικός Σχεδιασμός (2009/125/EC) 

και για την εφαρμογή του (1194/2012).  

Πρότυπα εναρμόνισης :  

• ΕΝ 60598-1 (γενικό πρότυπο φωτιστικών) 

• ΕΝ 60598-2-3(Ειδικό πρότυπο για φωτιστικά δρόμων) 

• ΕΝ 62493 (Όρια έκθεσης ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία-EMF) 

• IEC/TR 62278 2014 Εφαρμογή του IEC 62471 για την εκτίμηση του κινδύνου από το μπλε φως 

φωτεινών πηγών και φωτιστικών 

• ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Η/Μ συμβατότητα) 

• EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος)  

• EN 61000-3-3 (Περιορισμός διακυμάνσεως τάσης και φωτεινών παλμώσεων) 

• ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) 

 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να προσκομίζονται τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1 Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή κατάλογοι που θα αναγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

φωτιστικών σωμάτων (Φ.Σ.) ή/και των εξαρτημάτων τους. 

2 Πιστοποιητικό ISO σειράς 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής των Φ.Σ. 

3 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των Φ.Σ. κατά CE σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή  

μεταγενέστερα : 

Οδηγίες : LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EC, Οικολογικός Σχεδιασμός 

(2009/125/EC) και για την εφαρμογή του (1194/2012).  

Πρότυπα εναρμόνισης :  

• ΕΝ 60598-1 (γενικό πρότυπο φωτιστικών) 

• ΕΝ 60598-2-3(Ειδικό πρότυπο για φωτιστικά δρόμων) 

• ΕΝ 62493 (Όρια έκθεσης ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία-EMF) 

• IEC/TR 62278 2014 Εφαρμογή του IEC 62471 για την εκτίμηση του κινδύνου από το μπλε φως 

φωτεινών πηγών και φωτιστικών 

• ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού-Η/Μ συμβατότητα) 
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• EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος)  

• EN 61000-3-3 (Περιορισμός διακυμάνσεως τάσης και φωτεινών παλμώσεων) 

• ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) 

 

4 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και Απόδοσης των Φ.Σ. από τον κατασκευαστή τους, τουλάχιστον πέντε (5) 

ετών, με τη μορφή δήλωσης της εταιρείας κατασκευής. 

5 Επιστολή προμηθευτή για την προσφερόμενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας & Απόδοσης των Φ.Σ. 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών,  που να αφορά την οπτική μονάδα, το τροφοδοτικό και το σύνολο του Φ.Σ. 

6 Υπεύθυνη δήλωση από τον κατασκευαστή των Φ.Σ. ότι υπάρχει η δυνατότητα παροχής συντήρησης - 

υποστήριξης και επάρκεια ανταλλακτικών για όλα τα επιμέρους στοιχεία των Φ.Σ. για το ελάχιστο διάστημα 

των δέκα (10) ετών. 

7 Πλήρης φωτοτεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων Φ.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή (.ies ή .ldt). Αυτά θα έχουν 

προκύψει από αναγνωρισμένο φωτομετρικό εργαστήριο και θα έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με το 

ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13032-1 (2005-03-11): "Light and lighting - Measurement and presentation of 

photometric data of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file format" 

8 Οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος σε 

συσκευασία η οποία Θα φέρει την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , εργασία και η τοποθέτηση. 

Α.Τ.82  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  750,00€ 

 

Άρθρο 83: Παγκάκι από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη με ξύλινο κάθισμα και πλάτη 

Παγκάκι κατασκευασμένο από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη με ξύλινο κάθισμα και πλάτη, 

συνολικού μήκους 2000 χιλ., συνολικού πλάτους 600 χιλ., συνολικού ύψους 804 χιλ. και βάρους 1178 κιλά. Ο 

σχηματισμός του θα είναι ορθογώνιος και οι άκρες του θα δημιουργούν μια στρογγυλάδα με κλίση προς τα 

μέσα ελαττώνοντας προς τη βάση. Το κάθισμα θα είναι επενδεδυμένο με οχτώ (8) φυσικές σανίδες ξύλο 

πεύκου, το μήκος του θα είναι 1788 χιλ και θα ισαπέχει από κάθε άκρη 106 χιλ. Η κάθε ξύλινη λωρίδα θα έχει 

πλάτος 53χιλ. και ύψος 35χιλ., εκτός των δύο ακριανών σανίδων που θα ακολουθούν την ακτίνα του 

καθίσματος, δημιουργώντας το πλαϊνό προφίλ του. Η πλάτη θα αποτελείται από τέσσερις (4) σανίδες ξύλο 

πεύκου και τρεις (3) ατσάλινους δοκούς στο πίσω μέρος της,  εκ των οποίων οι δύο ακριανοί θα συνδέονται 

με το κάθισμα. Oι ξύλινες επιφάνειες από πεύκο θα είναι εμποτισμένες και βαμμένες με προστατευτικό βερνίκι.  

Το παγκάκι θα στηρίζεται σε μια βάση που διαθέτει σύστημα ευθυγράμμιση για κλίση επιφάνειας μέχρι 6%, 

μήκους 1800 χιλ. και πλάτους 410χιλ. Το παγκάκι και η βάση με το σύστημα ευθυγράμμισης θα φέρει ειδικούς 

δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. Όλες οι επιφάνειες 
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θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός της επιφάνειας του καθίσματος που θα έχει γυαλιστεί θα 

καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες θα είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή 

τυχόν τραυματισμών.   

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Δείγμα. Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος ανασυσταμένου μαρμάρου λευκού γρανίτη, ενδεικτικών 

διαστάσεων 10x10εκ., συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό ταυτότητας των υλικών του προμηθευόμενου 

είδους της εταιρείας παραγωγής, προς επιβεβαίωση του υλικού κατασκευής και της ποιότητας του.  

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

5. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

6. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται το παγκάκι, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση. 

 

Α.Τ.83  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

 Αριθμητικώς  2.895,00 € 

 

Άρθρο 84: Παγκάκι από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, επενδεδυμένο με ξύλινο 

κάθισμα 

Παγκάκι κατασκευασμένο από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, μήκους 2.000χιλ., πλάτους 600 

χιλ., συνολικού ύψους 470 χιλ. και βάρους 1.128 κιλά. Ο σχηματισμός του θα είναι ορθογώνιος και οι άκρες 

του θα δημιουργούν μια στρογγυλάδα με κλίση προς τα μέσα που μειώνεται προοδευτικά προς τη βάση. Ως 

γραμμικό και αρθρωτό παγκάκι τοποθετείται είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά με άλλα τεμάχια διαμορφώνοντας 

σχηματισμούς σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. Σε απόσταση 106 χιλ. από τις άκρες του καθίσματος θα 

υπάρχουν ενσωματωμένες 10 ξύλινες σανίδες κατασκευασμένες από ξύλο πεύκου. Το μήκος της ξύλινης 

επιφάνειας θα είναι 1.788 χιλ. και η κάθε σανίδα ξύλου θα έχει 53 χιλ. πλάτος και ύψος 35χιλ., εκτός των δύο 

ακριανών σανίδων που θα έχουν ύψος 53 χιλ. δημιουργώντας τα πλαϊνά προφίλ του ξύλινου καθίσματος. Όλες 

οι ξύλινες επιφάνειες  θα είναι εμποτισμένες και βαμμένες με προστατευτικό βερνίκι. Tο παγκάκι θα στηρίζεται 

σε μια βάση μήκους 1800 χιλ. και πλάτους 410χιλ. που θα διαθέτει σύστημα ευθυγράμμισης για κλίση 

επιφάνειας δαπέδου μέχρι 6%. Το παγκάκι και η βάση με το σύστημα ευθυγράμμισης θα φέρει ειδικούς 

δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. Όλες οι επιφάνειες 

θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός της επιφάνειας του καθίσματος που θα έχει γυαλιστεί, θα 

καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη.  Όλες οι άκρες θα είναι στρογγυλεμένες προς 

αποφυγή τυχόν τραυματισμών.   

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 
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προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται το παγκάκι, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.84  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς  2.625,00 € 

 

Άρθρο 85: Παγκάκι από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο  λευκού γρανίτη επενδεδυμένο μερικώς με 

ξύλινο κάθισμα 

 Παγκάκι μασίφ κατασκευασμένο από ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, μήκους 2000 χιλ., πλάτους 

600 χιλ., συνολικού ύψους 470 χιλ. και βάρους 1182 κιλά. Ο σχηματισμός του θα είναι ορθογώνιος και οι άκρες 

του θα δημιουργούν μια στρογγυλάδα με κλίση προς τα μέσα ελαττώνοντας προς τη βάση. Σε απόσταση 106 

χιλ. από τη μια άκρη του καθίσματος θα υπάρχουν ενσωματωμένες 8 ξύλινες σανίδες κατασκευασμένες από 

ξύλο πεύκου. Το μήκος της ξύλινης επιφάνειας θα είναι 600 χιλ. και η κάθε σανίδα ξύλου θα έχει 53 χιλ. πλάτος 

και ύψος 35χιλ., εκτός των δύο ακριανών σανίδων που θα ακολουθούν την ίδια ακτίνα με το παγκάκι 

δημιουργώντας το πλαϊνό προφίλ του ξύλινου καθίσματος. Όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα είναι εμποτισμένες 

και βαμμένες με προστατευτικό βερνίκι. Το παγκάκι θα στηρίζεται σε μια βάση που θα διαθέτει σύστημα 

ευθυγράμμισης για κλίση επιφάνειας μέχρι 6%, μήκους 1800 χιλ. και πλάτους 410χιλ. Το παγκάκι και η βάση 

με το σύστημα ευθυγράμμισης θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του 

από τα ειδικά μηχανήματα. Όλες οι επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός της επιφάνειας του 

καθίσματος που θα έχει γυαλιστεί, θα καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες 

θα είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών.   
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Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται το παγκάκι, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.85  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  2.550,00 € 
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Άρθρο 86:  Παγκάκι καμπυλωτό από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη  

Παγκάκι κατασκευασμένο από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, καμπυλωτού σχηματισμού, 

μήκους 1990 χιλ., πλάτους 752 χιλ., συνολικού ύψους 470 χιλ. και βάρους 1.600 κιλών. Οι άκρες του θα 

δημιουργούν μια στρογγυλάδα με κλίση προς τα μέσα που μειώνεται προοδευτικά προς τη βάση. Το 

κάθισμα καμπυλότητας 45° θα έχει εξωτερική ακτίνα 2.600 χιλ., εσωτερική ακτίνα 2.000 χιλ. και ως 

αρθρωτό μοντέλο θα μπορεί να τοποθετείται είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά με άλλα τεμάχια 

διαμορφώνοντας σχηματισμούς σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης συνένωσης. Θα στηρίζεται σε μια 

βάση πλάτους 410 χιλ που θα διαθέτει σύστημα ευθυγράμμισης για κλίση επιφάνειας δαπέδου μέχρι 6% . 

Το παγκάκι θα φέρει υποδοχές για φως σε κάθε μεριά, τύπου Led spot ή τύπου Led λωρίδα. Όλες οι 

επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός της επιφάνειας του καθίσματος που θα έχει 

γυαλιστεί και θα καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη Όλες οι άκρες θα είναι 

στρογγυλεμένες προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών. Το παγκάκι και η βάση με το σύστημα 

ευθυγράμμισης θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του από τα 

ειδικά μηχανήματα. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης 

ώστε να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  

προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία:  

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
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προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η ελάχιστη 

απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί 

στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται το παγκάκι, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.86  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  

 Αριθμητικώς  2.400,00 € 

 

Άρθρο 87: Γλάστρα καμπυλωτού σχηματισμού από ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη με 

σύστημα υπερχείλισης  

Γλάστρα κατασκευασμένη από ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, μήκους 1990 χιλ., πλάτους 600 χιλ., 

συνολικού ύψους 470 χιλ., βάρους 730 κιλά. Θα είναι καμπυλότητας 45° εξωτερικής ακτίνας 2600 χιλ., 

εσωτερικής ακτίνας 2000 χιλ. και οι άκρες του θα δημιουργούν μια στρογγυλάδα με κλίση προς τα μέσα 

ελαττώνοντας προς τη βάση. Ο εσωτερικός χώρος φύτευσης θα διαμορφώνεται περιμετρικά κατά 100 χιλ. 

εσωτερικά από τις άκρες, θα έχει χωρητικότητα 137 λίτρα, πλάτους 390 χιλ. και ύψους 240 χιλ. Η γλάστρα θα 

φέρει υποδοχές για φως σε κάθε πλευρά, τύπου Led spot ή τύπου Led λωρίδα και σύστημα υπερχείλισης για 

αποθήκευση του νερού άρδευσης.  Θα στηρίζεται σε μια βάση που διαθέτει σύστημα ευθυγράμμισης για κλίση 

επιφάνειας εδάφους μέχρι 6%. Η γλάστρα και η βάση με το σύστημα ευθυγράμμισης θα φέρει ειδικούς 

δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. Όλες οι επιφάνειες 

θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός των άνω άκρων που θα έχουν γυαλιστεί, θα καλύπτονται με μια 

διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες θα είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τυχόν 

τραυματισμών.   

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
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2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η γλάστρα, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

 

Α.Τ.87  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς  1.845,00 € 

 

Άρθρο 88: Γλάστρα ορθογώνιου σχηματισμού από ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη με 

σύστημα υπερχείλισης  

Γλάστρα κατασκευασμένη από ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, μήκους 2000 χιλ., πλάτους 600 χιλ., 

συνολικού ύψους 470 χιλ., βάρους 785 κιλά. Ο εσωτερικός χώρος φύτευσης θα έχει χωρητικότητα 151 λίτρα 

και θα είναι μήκους 1798 χιλ., πλάτους 389 χιλ. και ύψους 240 χιλ. Ο σχηματισμός του θα είναι ορθογώνιος 

και οι άκρες του θα δημιουργούν μια στρογγυλάδα με κλίση προς τα μέσα ελαττώνοντας προς τη βάση. Η 

γλάστρα θα φέρει υποδοχές για φως σε κάθε πλευρά, τύπου Led spot ή τύπου Led λωρίδα και σύστημα 

υπερχείλισης για την αποθήκευση νερού άρδευσης. Θα στηρίζεται σε μια βάση που διαθέτει σύστημα 

ευθυγράμμισης για κλίση επιφάνειας μέχρι 6%. με μήκος 1800 χιλ. και πλάτος 410χιλ. Η γλάστρα και η βάση 
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με το σύστημα ευθυγράμμισης θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του 

από τα ειδικά μηχανήματα. Όλες οι επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός των άνω άκρων 

που θα έχουν γυαλιστεί, θα καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες θα είναι 

στρογγυλεμένες προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών.   

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η γλάστρα, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

 

Α.Τ.88  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

    Αριθμητικώς  1.650,00 € 

 

Άρθρο 89: Γλάστρα τετραγωνισμένου σχήματος από ανασυσταμένο μάρμαρο κόκκινου χρωματισμού 

Porfido  

Γλάστρα κατασκευασμένη από ανασυσταμένο μάρμαρo κόκκινου χρωματισμού Porfido τετραγωνισμένου 

σχήματος, μήκους 700 χιλ., πλάτους 650 χιλ., συνολικού ύψους 440 χιλ., βάρους 200 κιλά. Ο εσωτερικός 

χώρος φύτευσης θα έχει χωρητικότητα 110,7 λίτρα και θα είναι μήκους 580 χιλ., πλάτους 530 χιλ. και ύψους 

360 χιλ. Θα διαθέτει σύστημα υπερχείλισης για αποθήκευση νερού άρδευσης και θα στηρίζεται σε μια βάση 

μήκους 540 χιλ. και πλάτους 490 χιλ. Όλες οι επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός των άνω 

άκρων που θα έχουν γυαλιστεί, θα καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες θα 

είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών. Η γλάστρα θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την 

πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 
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ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η γλάστρα, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

 

Α.Τ.89  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 Αριθμητικώς  850,00 € 

 

Άρθρο 90 : Γλάστρα ορθογώνιου σχηματισμού από ανασυσταμένο μάρμαρο κόκκινου χρωματισμού 

Porfido   

Γλάστρα κατασκευασμένη από ανασυσταμένο μάρμαρο  κόκκινου χρωματισμού Porfido, ορθογώνιου 

σχήματος, μήκους 2000 χιλ., πλάτους 650 χιλ., συνολικού ύψους 440 χιλ., βάρους 503 κιλά. Ο εσωτερικός 

χώρος φύτευσης θα έχει χωρητικότητα 339 λίτρα και θα είναι μήκους 1430 χιλ. και πλάτους 530 χιλ. Θα διαθέτει 

σύστημα υπερχείλισης για αποθήκευση νερού άρδευσης και θα στηρίζεται σε μια βάση μήκους 1390 χιλ. και 

πλάτους 490 χιλ. Όλες οι επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός των άνω άκρων που θα έχουν 

γυαλιστεί, θα καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες θα είναι στρογγυλεμένες 

προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών.  Η γλάστρα θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά 

και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3.  Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 
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προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η γλάστρα, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

 

Α.Τ.90  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς  1505,00 € 

 

Άρθρο 91: Γλάστρα καμπυλωτού σχηματισμού από ανασυσταμένο μάρμαρο κόκκινου χρωματισμού 

Porfido  

Γλάστρα κατασκευασμένη από ανασυσταμένο μάρμαρο  κόκκινου χρωματισμού Porfido, μήκους 1806 χιλ., 

πλάτους 768 χιλ., συνολικού ύψους 440 χιλ. και βάρους 401 κιλά. Θα είναι καμπυλωτού σχηματισμού με 

εξωτερική ακτίνα 2.650 χιλ., εσωτερική ακτίνα 2.000 χιλ. και ως αρθρωτό μοντέλο θα μπορεί να τοποθετείται 

είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά με άλλα τεμάχια διαμορφώνοντας σχηματισμούς σύμφωνα με το σχέδιο της 

μελέτης συνένωσης. Ο εσωτερικός χώρος φύτευσης θα έχει χωρητικότητα 286,8 λίτρα και θα είναι πλάτους 

530 χιλ. Θα διαθέτει σύστημα υπερχείλισης για αποθήκευση νερού άρδευσης και θα στηρίζεται σε μια βάση 

πλάτους 490 χιλ. Όλες οι επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με αμμοβολή, εκτός των άνω άκρων που θα έχουν 

γυαλιστεί, θα καλύπτονται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Όλες οι άκρες θα είναι στρογγυλεμένες 

προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών.  Η γλάστρα θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά 

και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 
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να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού  τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού προϊόντος 

του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 

προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην 

οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 

οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα 

κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν 

την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν 

και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση 

/ Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο 

αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) 

υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η γλάστρα, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.91  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ  

 Αριθμητικώς  1.540,00 € 

 

Άρθρο 92: Κάδος μικροαπορριμμάτων με τασάκι από ατσάλι και επένδυση ξύλου  

Κάδος μικροαπορριμμάτων, κατασκευασμένος από ατσάλι με επίστρωση σκόνης βαφής Ral σύμφωνα με την 

επιλογή της υπηρεσίας και επένδυση ξύλου, διαμέτρου 409 χιλ., συνολικού ύψους 787 χιλ.,  χωρητικότητας 
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80 lt.  Ο σχηματισμός του θα είναι κυλινδρικός σε όλη την περιφέρεια του, εκτός της έμπροσθεν πλευράς που 

θα διακόπτεται από μια ευθυτενή πλάκα. Όλη η δομή του θα είναι από γαλβανισμένο ατσάλι πάχους 15/10χιλ. 

με  επίστρωση πολυεστερικής σκόνης βαφής Ral…(σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης) και θα είναι μερικώς 

επενδεδυμένος περιμετρικά με φυσικές σανίδες εξωτικού ξύλου. Ο κάδος θα έχει καπάκι από φύλλο ατσαλιού 

πάχους 2 χιλ. και θα είναι εξοπλισμένο με τριγωνική κλειδαριά, η οποία θα φαίνεται στο επάνω έμπροσθεν 

μέρος της ευθυτενής πλάκας. Στο κέντρο του καπακιού θα φέρει οπή εισόδου μικροαπορριμμάτων με κυρτό 

προς τα μέσα σχηματισμό και δίπλα από την οπή θα έχει τασάκι. Το τασάκι θα αποτελείται από ένα εσωτερικό 

αποσπούμενο δοχείο σε σωλήνα μήκους και πλάτους 60 χιλ. και μια πλάκα απόρριψης τσιγάρων από 

ανοξείδωτο ατσάλι. Οι άκρες του κάδου θα είναι στρογγυλεμένες με αναδίπλωση προς το εσωτερικό. 

Εσωτερικά του κάδου θα υπάρχει στήριγμα από ατσάλι για τη σακούλα. Για την τοποθέτηση του στο έδαφος 

θα ανοίγονται τρύπες και θα στερεώνεται με πείρους. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα προσκομίζονται επί ποινή 

αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής εξοπλισμού. 

Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού προϊόντος του 

εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 

προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην 

οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 

οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν 

θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους 

δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το 

προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου 

Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον οικονομικό 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται ο κάδος μικροαπορριμμάτων με το τασάκι, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης 

καθώς οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την 

τοποθέτηση. 

 

Α.Τ.92 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 

 Αριθμητικώς: 1.360,00 € 

 

Άρθρο  93: Πάρκινγκ ποδηλάτου καμπυλωτό από ατσάλι με πλαϊνά στηρίγματα από σκυρόδεμα  

Πάρκινγκ ποδηλάτου, κατασκευασμένο από ατσάλι με επίστρωση σκόνης βαφής Ral, σύμφωνα με την επιλογή 

της Υπηρεσίας, καμπυλωτού σχηματισμού, ύψους 427 χιλ., μήκους 1200 χιλ. και πλάτους 538 χιλ. Ο σκελετός 

του θα αποτελείται από δύο δοκούς σε σχήμα καμπύλο που θα φέρουν επάνω τους διαδοχικά ημικυκλικά μέρη 

σχηματοποιώντας τις θέσεις των ποδηλάτων. Οι δοκοί θα συνενώνονται σε κάθε άκρη τους με μια πλάκα L 

προφίλ ίδιου υλικού και θα αποτελούν το στήριγμα του πάρκινγκ. Η τοποθέτηση τους στο έδαφος θα γίνεται 

με δύο βάσεις από σκυρόδεμα οι οποίες ενώνονται με τις ατσάλινες πλάκες.  

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα ένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής εξοπλισμού.  

Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού προϊόντος του 

εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 

προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην 

οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 

οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν 

θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους 

δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το 

προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου 

Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 
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ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται το πάρκινγκ ποδηλάτου, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

 

Α.Τ. 93 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ 

 Αριθμητικώς: 710,00 € 

 

Άρθρο 94:  Διαχωριστικό πεζοδρομίου σφαιρικού σχήματος από ανασυσταμένo μάρμαρο μαύρου 

χρωματισμού black ebony  

 Διαχωριστικό πεζοδρομίου σφαιρικού σχήματος κατασκευασμένο από ανασυσταμένο μάρμαρο τύπου black 

ebony, εξωτερικής διαμέτρου 394 χιλ. μέγιστου ύψους 547 χιλ., συνολικού βάρους 83 κιλά και η βάση του  θα 

καταλήγει σε διάμετρο 170 χιλ. Θα φέρει εσωτερικά μια σπειρωτή ράβδο από ατσάλι διαμέτρου 20 χιλ. (Μ20), 

μέσου ύψους 300 χιλ., η οποία θα προεξέχει από τη βάση περίπου κατά 130 χιλ. Για την τοποθέτηση της στο 

έδαφος ανοίγεται τρύπα με αεροσυμπιεστή διαμέτρου 24 χιλ., βάθους 150 χιλ. και χρησιμοποιείται η ατσάλινη 

σπειρωτή ράβδο με την προσθήκη χημικού αγκυρίου δύο συστατικών. Η επιφάνεια του θα είναι γυαλισμένη 

και θα  καλύπτεται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Θα φέρει ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, 

μεταφορά και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Δείγμα. Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος ανασυσταμένου μαρμάρου μαύρου χρωματισμού 

ενδεικτικών διαστάσεων 10x10εκ., συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό ταυτότητας των υλικών του 

προμηθευόμενου είδους της εταιρείας παραγωγής, προς επιβεβαίωση του υλικού κατασκευής και της 

ποιότητας του.  
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4. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού προϊόντος 

του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 

προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην 

οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 

οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα 

κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν 

την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν 

και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση 

/ Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο 

αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) 

υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

5. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η 

ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη 

παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.  

6. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται το διαχωριστικό πεζοδρομίου, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

 

Α.Τ.94  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς: 535,00 € 

 

Άρθρο 95: Κάγκελο πεζοδρομίου μοτίβου χιαστί από ατσάλι  

Κάγκελο πεζοδρομίου μοτίβου χιαστί, κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι με επίστρωση σκόνης 

βαφής Ral, σύμφωνα με την επιλογή της υπηρεσίας, συνολικού μήκους 2090 mm και ύψους 1125 mm. 

Θα αποτελείται από δύο κατακόρυφους σωλήνες, ένα τετράγωνο πλαίσιο και δύο κεντρικές μπάρες που 

στο σημείο συνένωσης θα φέρουν ένα κυκλικό σχέδιο από φύλλο ατσαλιού. Οι κατακόρυφοι σωλήνες θα 

έχουν επίστρωση από χυτό αλουμίνιο, θα είναι μήκους 1130 χιλ. και στο επάνω μέρος θα έχουν ένα 

διακοσμητικό σφαιρικό στοιχείο διαμέτρου 76 χιλ. Η τοποθέτηση του κάγκελου θα γίνεται με πάκτωση σε 

τσιμέντο. 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης 

ώστε να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. 
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Κατά την υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα 

προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον 

κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική 

μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην 

τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας 

του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο 

αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει 

αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό 

φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται το κάγκελο πεζοδρομίου, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.95 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 Αριθμητικώς: 640,00 € 

 

Άρθρο 96: Κολωνάκι πεζοδρομίου πεπλατυσμένου οβάλ σχηματισμού από ανασυσταμένο μάρμαρο 

λευκού γρανίτη  

Κολωνάκι πεζοδρομίου κατασκευασμένο από ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη, πεπλατυσμένου οβάλ 

σχηματισμού, μήκους 210 χιλ., πλάτος 135 χιλ., ύψους 500 χιλ. και βάρους 58 κιλά. Η επιφάνεια του θα έχει 

επεξεργαστεί με αμμοβολή και θα καλύπτεται με μια διαφανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Το κολωνάκι θα φέρει 

ειδικούς δακτύλιους για την πρόσδεση, μεταφορά και τοποθέτηση του από τα ειδικά μηχανήματα. Όλες οι 
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άκρες του θα είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τυχόν τραυματισμών. Η τοποθέτηση του στο έδαφος θα 

γίνεται με τη χρήση σπειρωτής ράβδου στο κάτω μέρος του.  

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη 

στοιχεία αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του εκπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη. Η ελάχιστη 

απαιτούμενη εγγύηση θα έχει διάρκεια ενός (2) ετών για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί 

στο προμηθευόμενο είδος.  

5. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου βάσει του προτύπου ISO 9001 περί διαχείρισης ποιότητας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται το κολωνάκι πεζοδρομίου, η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης καθώς οι δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση.  

Α.Τ.96 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 Αριθμητικώς: 240,00 € 
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Άρθρο 97: Προμήθεια έξυπνου καθιστικού πάγκου (smart bench) για χρήση ΑΜΕΑ 

Ο έξυπνος πάγκος με υποστήριξη ΑΜΕΑ θα είναι μεταλλικής κατασκευής, ανθεκτικός σε άσχημες καιρικές 

συνθήκες, τον άνεμο, την υγρασία, το νερό, θα έχει τουλάχιστον 4 θέσεις και 1 ειδική για ΑΜΕΑ, θα  λειτουργεί  

αποκλειστικά με ηλιακή  ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκού πάνελ το οποίο θα έχει απόσταση από τους 

καθήμενους για λόγους υγείας. Τα καθίσματα θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία, δυνατότητα wi-fi Internet, θα 

έχει νυχτερινό φωτισμό. Επίσης, όλη η κατασκευή θα είναι antigraffiti για αποφυγή βανδαλισμών από graffiti 

, χωρίς γωνίες για αποφυγή τραυματισμού παιδιών και ειδική πρίζα για φόρτιση αμαξιδίων ΑΜΕΑ. 

 

Κάθε έξυπνος πάγκος με υποστήριξη ΑΜΕΑ θα περιλαμβάνει ως απαραίτητο εξοπλισμό, τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

• Φωτοβολταϊκό πλαίσιο τεχνολογίας Μονοκρυσταλλικού πυριτίου τουλάχιστον 300 Watt, για 

μεγαλύτερη παραγωγή σε συννεφιά και ζέστη, με τουλάχιστον 10 χρόνια εγγύηση. 

• Μπαταρία κλειστού τύπου βαθιάς εκφόρτισης, 1Χ12V – τουλάχιστον 200 Ah C100, με 2 τουλάχιστον 

χρόνια εγγύηση. 

• Φωτοβολταϊκός ρυθμιστής φόρτισης, ≥ 20Α, με εγγύηση 2 χρόνια 

• 4 USB ports φόρτισης εξωτερικού τύπου, δυο κανονικής φόρτισης με ισχύ 5W (1A), δυο ταχείας με 

ισχύ 5W (2A) να λειτουργεί με οποιοδήποτε φορτιστή USB, με εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια 

• Φωτισμός περιβάλλοντος LED, μάξιμουμ 10W, και κάλυψης τουλάχιστον 2 μέτρων, αυτόματος, 

λευκός τεχνολογίας Led, με αισθητήρα ημέρας – νύχτας. 

• Router 4G, να υποστηρίζει 4G/3G/2G, με τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση. 

• Μεταλλική πρίζα Σούκο ασφαλείας με κλειδί για φόρτιση αμαξιδίων ΑΜΕΑ  , 2 χρόνια 

εγγύηση 

• Ειδικό κάθισμα για ΑΜΕΑ από εμποτισμένο ξύλο. 

• Δυνατότητα ασύρματη σύνδεση Wi-Fi internet, μέσω κάρτας sim. 

• Ηλεκτρολογικό πίνακα με γενικό ασφαλειοδιακόπτη, ρελέ για αποφυγή ηλεκτροπληξίας 

και διακοπής τροφοδοσίας, γείωση σε όλα τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής με 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ. Γείωση μέσω ράβδου 1,5 m. 

 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
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2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, συνοδευτικά θα 

προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / Εργοστασίου Παραγωγής 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την κατασκευή 

του τελικού υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή 

ισοδύναμο αυτού. 

5. Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή της ξυλείας που απαιτείται για την κατασκευή του τελικού υπό 

προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο αυτού.  

6. Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του μεταλλικού εξοπλισμού που απαιτείται για την κατασκευή του 

τελικού υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή 

ισοδύναμο αυτού.  

7. Πιστοποιητικό CE ή Δήλωση Συμμόρφωσης CE ή άλλο ισοδύναμο για το φωτοβολταϊκό ρυθμιστή του υπό 

προμήθεια είδους σύμφωνα με το πρότυπο EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005/AC:2005, EN 61000-

6-3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011, EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008, EN 

60950- 23:2006/AC:2008, EN 62109-1:2010 EN-IEC 63000:2018 ή ισοδύναμα αυτών.  

8. Πιστοποιητικό CE ή Δήλωση Συμμόρφωσης CE ή άλλο ισοδύναμο για την οθόνη του υπό προμήθεια είδους 

σύμφωνα με το πρότυπο EN 60950-1:2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 61000-3-

3:2013, ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 55022:2010, ΕΝ 55024:2010, ΕΝ 55024:2010 και ΕΝ 62311:2008 ή 

ισοδύναμα αυτών.  

Στην προσφερόμενη τιµή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η µεταφορά του και η τοποθέτησή του, µε 

οποιοδήποτε µέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού και των απαραίτητων µηχανηµάτων, υλικών και εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν και κάθε 

εργασία που απαιτείται για την  πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση της προµήθειας. 
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Α.Τ.97 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

 Αριθμητικώς: 16.000,00 € 

 

Άρθρο 98 : Προμήθεια έξυπνου καθιστικού πάγκου (smart bench-infokiosk) 

Ο «έξυπνος infokiosk καθιστικός πάγκος» θα πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής, ανθεκτικός στις 

καιρικές συνθήκες, τον άνεμο, την υγρασία και τους βανδαλισμούς, θα έχει (έξι) 6 θέσεις, θα λειτουργεί 

αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκού πάνελ, το οποίο πρέπει θα έχει απόσταση από 

τους καθήμενους για λόγους υγείας. Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι από εμποτισμένη ξυλεία, θα υπάρχει 

δυνατότητα παροχής wifi Internet, θα έχει νυχτερινό φωτισμό, θα παρέχει ενημερώσεις προς τους δημότες 

σε πραγματικό χρόνο μέσω οθόνης, θα υπάρχει δυνατότητα παροχής ηχητικών μηνυμάτων. Επίσης, όλη 

η κατασκευή θα είναι antigraffiti για αποφυγή βανδαλισμών από graffiti , χωρίς γωνίες για αποφυγή 

τραυματισμού παιδιών. 

 

Ο «έξυπνος infokiosk καθιστικός πάγκος» θα πρέπει να περιλαμβάνει ως απαραίτητο εξοπλισμό, τουλάχιστον 

τα ακόλουθα: 

• Φωτοβολταϊκό πλαίσιο τεχνολογίας Μονοκρυσταλλικού πυριτίου τουλάχιστον 300 Watt, για 

μεγαλύτερη παραγωγή σε συννεφιά και ζέστη, με τουλάχιστον 10 χρόνια εγγύηση. 

• Μπαταρία κλειστού τύπου βαθιάς εκφόρτισης,  1Χ12V – τουλάχιστον 200 Ah C100, με  2 

• τουλάχιστον χρόνια εγγύηση. 

• Φωτοβολταϊκός ρυθμιστής φόρτισης, ≥ 20Α, με εγγύηση 2 χρόνια 

• 4 USB ports φόρτισης εξωτερικού τύπου, δυο κανονικής φόρτισης με ισχύ 5W (1A), δυο ταχείας με 

ισχύ 5W (2A) να λειτουργεί με οποιοδήποτε φορτιστή USB, με εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια 

• Φωτισμός περιβάλλοντος LED, μάξιμουμ 10W, και κάλυψης τουλάχιστον 2 μέτρων, αυτόματος, λευκός 

τεχνολογίας Led, με αισθητήρα ημέρας – νύχτας. 

• Router 4G, να υποστηρίζει 4G/3G/2G, με τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση. 

• Οθόνη LED ένδειξης ώρας, ημερομηνίας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος μέσω αισθητήρα, με 

τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση. 

• Μεγάλη αντιβανδαλιστική οθόνη ενημερώσεων διαφημίσεων με χρήση ασύρματης σύνδεσης Full HD, 

τύπου LCD, τουλάχιστον (27") 

• Ηχεία ≥ 5W 

• Εσωτερικός συναγερμός με αισθητήρες. 

• Ξύλινα καθίσματα 6 θέσεων από εμποτισμένο ξύλο. 

• Δυνατότητα ασύρματη σύνδεση  Wi-Fi  internet, μέσω κάρτας sim. 
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• Ηλεκτρολογικό πίνακα με γενικό ασφαλειοδιακόπτη, ρελέ για αποφυγή ηλεκτροπληξίας και  διακοπής 

τροφοδοσίας, γείωση σε όλα τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής με προδιαγραφές ΕΛΟΤ. Γείωση 

μέσω ράβδου 1,5 m. 

 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για την έμπρακτη αντιπαραβολή των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. Η υπόδειξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε 

να καλύπτει κατά το πλείστον τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με φωτογραφίες 

που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά περίπτωση 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοδά 

στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί του Κατασκευαστή/εργοστασίου παραγωγής του 

εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει την χώρα καταγωγής εκάστου τελικού 

προϊόντος του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία 

αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην τελευταία περίπτωση, 

συνοδευτικά θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση / Βεβαίωση διαθεσιμότητας του Κατασκευαστή / 

Εργοστασίου Παραγωγής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αυτής (πλήρη 

στοιχεία αυτού – 

4. ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία αυτού – 

ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

5. Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την κατασκευή 

του τελικού υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή 

ισοδύναμο αυτού.  

6. Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή της ξυλείας που απαιτείται για την κατασκευή του τελικού υπό 

προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο αυτού.  

7. Πιστοποιητικό εν ισχύ του κατασκευαστή του μεταλλικού εξοπλισμού που απαιτείται για την κατασκευή του 

τελικού υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την «Διαχείριση ποιότητας» ή 

ισοδύναμο αυτού.  
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8. Πιστοποιητικό CE ή Δήλωση Συμμόρφωσης CE ή άλλο ισοδύναμο για το φωτοβολταϊκό ρυθμιστή του υπό 

προμήθεια είδους σύμφωνα με το πρότυπο EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005/AC:2005, EN 61000-

6-3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011, EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008, EN 

60950- 23:2006/AC:2008, EN 62109-1:2010 EN-IEC 63000:2018 ή ισοδύναμα αυτών. 

9. Πιστοποιητικό CE ή Δήλωση Συμμόρφωσης CE ή άλλο ισοδύναμο για την οθόνη του υπό προμήθεια είδους 

σύμφωνα με το πρότυπο EN 60950-1:2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 61000-3-

3:2013, ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 55022:2010, ΕΝ 55024:2010, ΕΝ 55024:2010 και ΕΝ 62311:2008 ή 

ισοδύναμα αυτών.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους, η μεταφορά του και η  τοποθέτησή του, με οποιοδήποτε 

μέσο, το κόστος των εργασιών καθώς και η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των 

απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που 

απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Α.Τ.98  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

 Αριθμητικώς: 14.000,00 € 

 

Άρθρο 99: Προμήθεια ξυλείας δαπέδου WPC με τα των εξαρτημάτων 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΒΛΑΣ (ΜΜ) 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

H συνθετική ξυλεία WPC, η οποία θα είναι φιλική προς το περιβάλλον καθώς θα είναι 100% ανακυκλώσιμη 

και παράλληλα με τη χρήση της θα γίνεται εξοικονόμηση των αποθεμάτων ξυλείας και στη μία πλευρά της θα 

φέρει στενό χτένι ενώ στην άλλη θα φέρει ανάγλυφα νερά ξύλου. Η συνθετική ξυλεία WPC εμφανισιακά θα 

είναι όπως το φυσικό ξύλο και θα είναι κατάλληλη για δάπεδα εξωτερικού χώρου καθώς θα παρέχει 

ανθεκτικότητα, ελαστικότητα, αντοχή σε διάβρωση, αντοχή σε επιβλαβής οργανισμούς και υγρασία, θα είναι 

ανθεκτική στις πολύ ψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C έως 60°C), θα έχει υψηλό βαθμό προστασίας 

από υπεριώδη ακτινοβολία (UV), ανθεκτικότητα χρώματος και θα απαιτεί πολύ χαμηλή συντήρηση. Η σύνθεσή 

της θα αποτελείται από: 55% ακατέργαστο ξύλο και σκόνη από μπαμπού, 35% περιβαλλοντικά πλαστικά υλικά 

όπως HDPE (High DensityPolyethylene) και PP (Polypropylene) και 10% ειδικά πρόσθετα, όπως 

ΜΗΚΟΣ: 3600 

ΠΛΑΤΟΣ: 146 

ΠΑΧΟΣ: 23 

ΒΑΡΟΣ: 18,84 KG/m2 
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αντιοξειδωτικό, λιπαντικό και απορροφητικά φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). Κάθε σανίδα θα έχει 

ενδεικτικές διαστάσεις 3600mm μήκος, 146mm πλάτος και 23mm πάχος. Οι σανίδες θα είναι παράλληλα 

τοποθετημένες και μεταξύ τους θα συνδέονται με πλαστικούς συνδέσμους (clips), οι οποίοι θα βιδώνονται σε 

αυτές. Οι σανίδες σύνθετης ξυλείας θα βιδώνονται, επίσης, με τους πλαστικούς συνδέσμους (clips) πάνω στο 

μεταλλικό σκελετό που θα βρίσκεται από κάτω. Το κενό μεταξύ των στύλων του μεταλλικού σκελετού δεν θα 

πρέπει να ξεπερνάει τα 35cm. Οι σανίδες θα φέρουν επίσης μεταλλικούς ανοξείδωτους συνδέσμους (clips) 

έναρξης με βίδες. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται 

επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του εξοπλισμού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως 

απαιτούμενου εξοπλισμού και μεταφοράς του. Επίσης, στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται και η 

επιδιόρθωση της μεταλλικής βάσης πάνω στην οποία θα βιδωθούν οι τάβλες σύνθετης ξυλείας WPC. 

ΑΤ.99 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 Αριθμητικώς: 65,00 € 

 

Άρθρο 100: Προμήθεια αναμνηστικής πινακίδας προγράμματος 

Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακής πινακίδας κατασκευασμένη Etalbond από πάχους 3χιλ με 

διαστάσεις: 0,60m Χ 0,40m. Η πινακίδα, μεψηφιακή εκτύπωση μιας όψης επί αυτοκόλλητης μεμβράνης, θα 

είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη (antigraffiti, τύπου 3M Protective Overlay 

Film), η οποία θα επιτρέπει τον καθαρισμό της πινακίδας από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κ.λ.π. με τη 

χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη του υποστρώματος.  

Τοποθέτηση πινακίδας εισόδου:Το κυρίως σώμα της πινακίδας θα τοποθετηθεί με ειδικές υποδοχές, εντός 

πλαισίου σχήματος «Π», σε ύψος 1,70m από το έδαφος ή επί υποδεικνυόμενης άλλης επιφάνειας στο χώρο 

της επέμβασης. Για την περίπτωση τοποθέτησης επί πλαισίου θα υπάρχει η μέριμνα ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα αντικατάστασης της πινακίδας όποτε χρειαστεί. Όλες οι βίδες θα είναι καλυμμένες με πλαστικά 

καλύμματα ασφαλείας ή δεν θα προεξέχουν περισσότερο από 8mm και θα είναι στρογγυλεμένες. 

Περιεχόμενες πληροφορίες πινακίδας : Η πινακίδα θα αναφέρει πληροφορίες της πηγής χρηματοδότησης, 

όπως τον φορέα υλοποίησης και την ονομασία της Πράξης. 
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Κατά την υποβολή της προσφοράς στον ηλεκτρονικό υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα  προσκομίζονται 

επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία: 

1. Επίσημα εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή με 

φωτογραφίες που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, όπως αυτά κατά 

περίπτωση αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

συνοδά στοιχεία (π.χ. σχέδια όψεων, κατόψεων, πίνακες τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες). 

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισμού του τίτλου, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

ΑΤ.100 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

 Αριθμητικώς: 300,00 € 

 

Άρθρο 101 : Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων  

Εργασίες για την επισκευή σημειακών φθορών των επιφανειών και των υποδομών του πεζοδρόμου και της 

κεντρικής πλατείας. Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση σημείων που έχουν φθαρεί είτε από φυσική φθορά 

(γήρανση υλικών, καιρικές συνθήκες, κόπωση υλικών από την χρήση) είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων 

επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ) είτε από βανδαλισμούς και εν τέλει εγκυμονούν κινδύνους για την διέλευση και 

χρήση των επισκεπτών.  

Προβλέπονται επίσης εργασίες για την προετοιμασία των χώρων φύτευσης, άρδευσης,  αποξήλωση παλαιών 

στοιχείων εξοπλισμού, καγκελαρίας, υποβάσεων, εμποδίων καθώς και επιστρώσεων πεζοδρομίων (με ή 

χωρίς την υπόβαση αυτών).   

Πρόκειται εν προκειμένω για εργασίες που αφορούν πρωτίστως την αποκατάσταση των φθορών της 

επιφανειακής  στρώσης του πεζοδρόμου και κατά δεύτερο λόγο τις συνοδευτικές εργασίες για την κατά 

περίπτωση σύνδεση και τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών.  

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται :  

• Αποξήλωση παλαιών κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των 

άχρηστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρήσιμων υλικών και την 

αποκατάσταση πεζοδρομίου ή/ και  την προετοιμασία για την εγκατάσταση νέων κιγκλιδωμάτων.  

• Διάστρωση σκυροδέματος για την σημειακή αποκατάσταση φθορών με παραγωγή ή προμήθεια και 

μεταφορά επί τόπου του έργου χωρίς χρήση αντλίας και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος 

• Τοποθέτηση κυβόλιθων από πορφυρίτη τεντίνο (Porfido Trentino), με τοποθεσία προέλευσης το Fornace 

(Φορνάτσε), οι οποίοι ανήκουν στην λιθολογική οικογένεια του Ρυολίτη (οπτική εμφάνιση: Μαγματικός λίθος 
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ανισοκοκκώδης, ηφαιστειακός, με έντονους φαινοκρυστάλλους χαλαζία (υαλώδης εμφάνιση), feldpathic 

(χρώμα ροζ και επίπεδο ιστό), πλαγιόκλαστους και με μικρούς κρυστάλλους και ορυκτά μεταλλεύματα 

σιδήρου και μαγνησίου, εγκλωβισμένα σε μία βάση ροζ που λαμβάνει πράσινες και κίτρινες αποχρώσεις 

εφόσον βραχεί) για χρήση σε πεζόδρομους και σε οδούς διέλευσης οχημάτων 

• Τοποθέτηση ισομεγεθών πλακών ημίλευκου μαρμάρου, προελεύσεως Ελικώνα – Ζάλτσας  

ορθογωνισμένων, πάχους 3 εκ 

• Τοποθέτηση ταινιών (φιλέτων) επιστρώσεων από μάρμαρο ημίλευκο προελεύσεως Ελικώνα – Ζάλτσας  

πάχους 3 cm , για την κατασκευή σκαλοπατιών 

• Προμήθεια χρώματος βαψίματος για την σημειακή αποκατάσταση φθορών και την ανανέωση χρωματισμού 

τοίχων, παρτεριών και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. 

• Συντήρηση υφιστάμενων σιντριβανιών παρά την οδό. Ειδικότερα οι εργασίες αυτές θα περιλαμβάνουν 

έλεγχο της ορθής λειτουργίας των σιντριβανιών, με όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η ανακύκλωση του νερού, απομάκρυνση σκουπιδιών, καθαρισμό των επιφανειών των 

σιντριβανιών, ακροφυσίων, αντλιών και γενικά όλων των εξαρτημάτων και των σωληνώσεών που 

προκλήθηκε φθορά λόγω επικάλυψης της επιφάνειας τους με φερτά υλικά.  Θα αντικατασταθούν όλες οι 

υφιστάμενες εσχάρες με νέες καθώς επίσης θα τοποθετηθούν νέα πλέγματα στα σιντριβάνια. Ακόμη, θα 

τοποθετηθεί ξεχωριστή παροχή και θα γίνει αυτοματισμός της λειτουργίας των σιντριβανιών , η οποία είναι 

κοινή για σιντριβάνια και άρδευση της φυτικής ύλης (καλλωπιστικά φυτά, θάμνοι σε παρτέρια και δέντρα) 

παρά την οδό. Ακόμη, θα γίνει έλεγχος του συστήματος αποχέτευσης των σιντριβανιών και απόφραξή τους, 

όπου απαιτείται, καθώς και έλεγχος και την αποκατάσταση τυχών βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών και 

υδραυλικών εγκαταστάσεων των σιντριβανιών (επισκευή αντλιών ή αντικατάστασή τους όπου απαιτείται, 

αντικατάσταση των χαλασμένων ακροφυσίων που δεν λειτουργούν, αντικατάσταση των λάστιχων 

στεγανοποίησης και των φίλτρων των αντλιών και σε περίπτωση που αυτές δεν λειτουργούν κλπ.). 

Επιπλέον θα γίνει έλεγχος και επισκευή των ηλεκτρολογικών πινάκων των σιντριβανιών. 

• Αποξήλωση παλιών κάδων και άλλων στοιχείων εξοπλισμού και κατασκευών όπου απαιτείται.  

• Την προετοιμασία των χώρων φύτευσης με απομάκρυνση υφιστάμενων φυτεύσεων στα παρτέρια παρά 

την οδό όπου απαιτείται, άρωση εδάφους, ενσωμάτωση των εδαφοβελτιωτικών, κλάδεμα υφιστάμενων 

δέντρων, μεταφυτεύσεις όπου απαιτείται.  

• Την προετοιμάσια των χώρων δημιουργίας φυτεμένου δώματος με εφαρμογή μόνωσης, διάστρωση των 

επιπέδων/ υλικών του συστήματος φυτεμένου δώματος, σύνδεση των χώρων με τον παρακείμενο αγωγό 

ομβρίων για την αποστράγγιση των χώρων.  

•  

ΑΤ.101 Τιμή κατ΄αποκοπήν  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  

 Αριθμητικώς:  50.250,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ________________________________________  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ___________________________________________  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ____________________  

ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ________________________________  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ______________________________________________________________  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ___________________________________ ___________ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ______________________________________________________________________  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ _______________________________________________________  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ______________________________________________________                       

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ  _________________________________________  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ______________________________________________________________  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ _________________________________________________________________________  

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ_______________________________________________________ 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ______________________________________________________________ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   __________________________________________________________  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ________________________________________________  

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ____________________________________________  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ______________________________________________________________________  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ___________________________________________________________  

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ _______________________________________________________________  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ______________________  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ________________________________________________________________  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ________________  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ _______________  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ _________________________________________________________________  

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _________________________________________________________________  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ______________________________________________________________________  

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ _____________________________________________________  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό 

με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα εκτελεσθεί η Δημόσια Σύμβαση που αφορά στην «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ – ΣΤΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» του Δήμου Θηβαίων. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ  

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (614.404,03 €), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, 

δηλαδή ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (147.456,97 €). Η συνολική δαπάνη της δημόσιας σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 

ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (761.861,00 €). 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Θηβαίων και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο συμμετέχων με την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, βάσει τιμής, που θα αναδειχθεί από το διαγωνισμό 

για την εκτέλεση της προμήθειας.  

Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα του ανατεθεί η σύμβαση, ύστερα από 

την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την υλοποίηση της Δημόσιας Σύμβασης 

Προμήθειας.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

Το Αντικείμενο της Δημόσιας Σύμβασης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ – ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» , είναι η προμήθεια 

αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της οδού Επαμεινώνδα καθώς και της προέκτασής της στην οδό 

Λουκά Μπέλου έως το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, που αποτελεί κύριο εμπορικό άξονα και ανοικτό κέντρο 

εμπορίου του Δήμου Θηβαίων.  

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού επί του κύριου πεζοδρόμου της πόλης, της 

οδού Επαμεινώνδα. Η ακριβής τοποθέτηση του προμηθευόμενου εξοπλισμού θα γίνει καθ’ υπόδειξη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, βάσει του σχεδίου της μελέτης παρέμβασης.  Σημειακές παρεμβάσεις θα 

πραγματοποιηθούν προς αντικατάσταση φθαρμένου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, καθιστικά, κ.λ.π.) 

εμπλουτίζοντας τον εξοπλισμό με πινακίδες πληροφόρησης, κάδους μικροαπορριμμάτων, ποδηλατοστάτες 

κλπ.  

Επιπλέον συμπληρώνονται υψηλά δέντρα για τον σχηματισμό δεντροστοιχιών και την δημιουργία σκίασης σε 

όλο το μήκος της οδού ενώ παράλληλα συμπληρώνονται τα υφιστάμενα παρτέρια και όποιοι χώροι πρασίνου 

με θάμνους και πολυετής πόες για την αύξηση του λόγου της καλυπτικότητας του πρασίνου προς τις σκληρές 

επιφάνεια καθώς και   τον καλλωπισμό του χώρου.  

Δημιουργούνται επίσης δύο σημεία στάσης/ ξεκούρασης και ταυτόχρονα πληροφόρησης του κοινού μέσω της 

εγκατάστασης Έξυπνων Πάγκων, διαθέσιμων προς όλους του διερχόμενους, μεταξύ αυτών και των ΑμΕΑ.   

Προβλέπεται επίσης αλλαγή μέρους των φωτιστικών σωμάτων επί της οδού Επαμεινώνδα με νέα φωτιστικά 
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σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED, προς καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς θα υπάρξει σωστή 

φωτοκάλυψη των χώρων σε σωστή ένταση φωτός ενώ επιτυγχάνεται σοβαρή εξοικονόμηση πόρων για τον 

Δήμο. Όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι  

φιλικά προς το περιβάλλον. Για να ανταποκρίνονται στο αισθητικό περιβάλλον του χαρακτήρα της πόλης και 

να αναβαθμίσουν αυτό, έχουν επιλεγεί υλικά διαχρονικής αξίας και στιβαρά όπως το ατσάλι, το μάρμαρο, 

ταυτόχρονα με αντιβανδαλικά χαρακτηριστικά.  

Την Προμήθεια των εξοπλισμών κάθε τύπου θα συμπληρώσει η αποκατάσταση φθαρμένων και 

βανδαλισμένων σημείων και επιφανειών της περιοχής παρέμβασης και η όποια εργασία προετοιμασίας 

κρίνεται απαραίτητη για την σωστή τοποθέτηση και χρήση του εξοπλισμού.  

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

 

ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.   

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται σε  οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.  

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσής της, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας 

(κατά το άρθρο 204), ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  

• του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

• του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 

άρθρων 324-337 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

• του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

• του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 
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• του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 

του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την 

τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των 

υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 

(Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με 

«προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

• του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

• της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

• της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

• της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

• της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

• της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» 

(ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). [συμπληρώνεται στην περίπτωση που εφαρμόζονται περιβαλλοντικά κριτήρια] 

• του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» 

• του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

• του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

• του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

• του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

• του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

• του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

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

• του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 
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άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

• του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 

για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

• του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

• της Υπουργικής Απόφασης 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάσταση της 

υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση 

και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 

“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”». Αντικατάσταση της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΥΠΑΣΥΔ)», 

• Του με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 εγγράφου της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και 

το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως  ισχύει 

• της με αρ. πρωτ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Υπουργικής Απόφασης "Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης 

δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα". 

• Της αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ 2784/Β'/21.12.2015) απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και 

διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού 

Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014».  

• Tης με Α.Π. 3171/1061/Α3/04-06-2018 Πρόσκλησης με τίτλο «Aνοικτά Kέντρα Εμπορίου» και κωδ: 098  

Α/Α, ΟΠΣ: 2658, όπως ισχύει. 

• Της με Α.Π. 4277/1439/Α3/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με mis 5037893  και τίτλο  «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θηβαίων.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Της υπ' αρ. πρωτ. 5021/24-09-2021 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΠ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», με την οποία διατυπώνεται η Θετική 

Γνώμη της για το υποβληθέν από τον Δικαιούχο – Αναθέτουσα Αρχή, σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του 

παρόντος έργου και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί. 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
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συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η υλοποίηση της εν λόγω Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας θα γίνει κατά τις διατάξεις που εφαρμόζονται για 

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)  

“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)”, με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr.  

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της εν λόγω Δημόσιας 

Σύμβασης Προμήθειας ’’ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ – ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ – ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ’’, είναι η πλέον συμφέρουσα από  

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί άπαξ στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω των 

τυποποιημένων εντύπων) όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά. Παράλληλα τόσο η προκήρυξη όσο και το 

πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).   

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

συγκεκριμένα στη διεύθυνση (URL): www.thiva.gr  καθώς και στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Η περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 

Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ), καθώς και σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα (ΔΙΑΒΗΜΑ) και σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες 

εφημερίδες (ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ & ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ), (άρθρο 38, περίπτωση 82 παραγράφου 1 άρθρου 377 

του Ν. 4412/2016). 

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το σύνολο των 

υπό προμήθεια ειδών.   

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.thiva.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο.  

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται   

α.) Να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών οικονομικών χρήσεων (έτη 2018, 2019, 

2020,) ίσο με το ύψος του προϋπολογισμού της διακήρυξης.  

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού, 

πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της προσφοράς τα παρακάτω. 

α) Ο οικονομικός φορέας κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχει εκτελέσει αντίστοιχη προμήθεια 

και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.  

Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων, πρέπει 

να προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές 

του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής 

ικανότητας του συνεργαζόμενου. 

 

Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οικονομικοί φορείς, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οφείλουν να συμμορφώνονται και να προσκομίσουν: 

α) ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο 

οργανισμό για τους οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους οικονομικούς 

φορείς με εγκατάσταση στην αλλοδαπή, με αναφορά στο αντικείμενο της παρούσας  

προμήθειας(προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού)  

β) ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει 

εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για τους οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή 
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αντίστοιχο για τους οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην αλλοδαπή με αναφορά στο αντικείμενο της 

παρούσας  προμήθειας (προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού)  

γ) ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο, για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, το οποίο έχει εκδοθεί 

από πιστοποιημένο οργανισμό για τους οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο 

για τους οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση στην αλλοδαπή με αναφορά στο αντικείμενο της παρούσας  

προμήθειας (προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού)   

 

Για όλα τα παραπάνω ισχύει η πρόβλεψη περί ισοδυνάμων κατ’ αρ. 82 Ν. 4412/2016.  

 

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 

της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.   

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί 

φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 

φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ  

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

η Προκήρυξη της Σύμβασης ,όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

Παράρτημα Ι: Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης. 

Παράρτημα ΙΙ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων] 

Παράρτημα ΙΙΙ: Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

Παράρτημα IV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ –  Η υπ΄αρ. 198/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων 

Και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την έλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε 

μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου Θηβαίων η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Προβλέπονται  εγγυήσεις για την υλοποίηση της Δημόσιας Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

Αναλυτικότερα, προβλέπονται: 

Εγγύηση Συμμετοχής Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να 

προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο) επί τοις εκατό 

(%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ 

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ. (12.288,08 ευρώ). 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση 

συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους 

λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% (τέσσερα) επί τοις εκατό (%) 

επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α., η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

    ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού, θα καθορισθεί με την 

προσφορά των διαγωνιζομένων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των ΔΥΟ (2) 

ΕΤΩΝ.  

 

 

 ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
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Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν  επί  ποινή  αποκλεισμού  δείγματα, το αργότερο έως την 

καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση δειγμάτων αποκλείει αυτομάτως την συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Τα Δείγματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και θα κατατεθούν με 

συνοδευτικό έγγραφό (δελτίο αποστολής) πάνω στο οποίο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη Δείγμα, 

ο αριθμός του άρθρου στο οποίο αναφέρεται το δείγμα, τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας-fax και η ηλεκτρονική του διεύθυνση-email), η επωνυμία της 

αναθέτουσας αρχής (ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ), ο τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

Το δελτίο αποστολής θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου υπόψιν 

της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η εξέτασή των δειγμάτων θα γίνει μέσω μακροσκοπικού ελέγχου κατά το στάδιο της εξέτασης των τεχνικών 

προσφορών, όπως αναφέρεται στη Μελέτη.  

Συγκεκριμένα :  

Για το  Άρθρο 65: Πέτασμα καθοδήγησης ριζών 75x105 εκ. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ένα τεμάχιο 

πετάσματος καθοδήγησης ριζών διαστάσεων 75x105 εκ. 

Για το άρθρο 67: Υπόγεια στήριξη δένδρου με περίμετρο κορμού από 25εκ έως 50εκ προσκομίζουν ένα 

τεμάχιο συστήματος υπόγειας στήριξης δένδρου για περίμετρο κορμού από 25-50εκ. με τις συγκεκριμένες 

προδιαγραφές : 

Α/Α 
αγκύριο 

βρόγχος 
ιμάντας 

πρόσδεσης 

υπόστρωμα 

ριζόμπαλας μήκος πλάτος 

Α.Τ. 

67 
23εκ 5εκ 

σταθερός 

1,1μ 
4,50μ d 0,8μ 

 

Για το άρθρο 77: Αυτορυθμιζόμενος σταλακτοφόρος καφέ χρώματος Φ16/30εκ/2,3Λ/ώρα προσκομίζουν ένα 

Δείγμα σταλακτοφόρου σωλήνα, ενός μέτρου περίπου, που θα έχει 3 σταλάκτες  

Για το άρθρο 78: Αυτορυθμιζόμενος σταλακτοφόρος Φ17/30εκ/1,6Λ.AS με χαλκό προσκομίζουν ένα Δείγμα 

σταλακτοφόρου σωλήνα, ενός μέτρου περίπου, που θα έχει 3 

Για το άρθρο 81: Φίλτρο δίσκων 1"-120mesh -10ατμ. προσκομίζουν Δείγμα ενός (1) τεμαχίου με μανόμετρα 

και τα κατάλληλα υλικά για την σύνδεσή τους με το φίλτρο Για το Άρθρο 82 : Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 

προσκομίζουν Δείγμα ενός (1) τεμαχίου του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος 

Για το άρθρο 83: Παγκάκι από μασίφ ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού γρανίτη με ξύλινο κάθισμα και πλάτη 

τύπου «Onda 2DWS» προσκομίζουν δείγμα ανασυσταμένου μαρμάρου λευκού γρανίτη ενδεικτικών 

διαστάσεων 10x10εκ., συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό ταυτότητας των υλικών του προμηθευόμενου είδους 

της εταιρείας παραγωγής, προς επιβεβαίωση του υλικού κατασκευής και της ποιότητας του. 

Για το άρθρο 94: Διαχωριστικό πεζοδρομίου σφαιρικού σχήματος από ανασυσταμένo μάρμαρο μαύρου 

χρωματισμού black ebony τύπου «Sfera 400» προσκομίζουν δείγμα ανασυσταμένου μαρμάρου μαύρου 

χρωματισμού ενδεικτικών διαστάσεων 10x10εκ., συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό ταυτότητας των υλικών 

του προμηθευόμενου είδους της εταιρείας παραγωγής, προς επιβεβαίωση του υλικού κατασκευής και της 
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ποιότητας του. 

 

Για τα υπόλοιπα είδη δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιτροπή 

διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς την 

προσκόμιση δειγμάτων για το σύνολο ή για μέρος των υπό προμήθεια ειδών κατά τη φάση αξιολόγησης 

των τεχνικών προσφορών σε τόπο και χρόνο που θα ορίσει η επιτροπή, ή επίδειξη των υπό προμήθεια 

ειδών στο χώρο κατασκευής τους ή σε χώρο όπου ήδη έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν.   

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη πρόσκληση ή 

τα υποβληθέντα δείγματα ή/και η λειτουργία τους δεν ανταποκρίνονται στις εγκεκριμένες τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας, τότε η τεχνική προσφορά του θα αποκλείεται. 

Τρόπος υποβολής δειγμάτων:  

1. Ο οικονομικός φορέας το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής 

των προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, προσκομίζει στην έδρα του Δήμου Θηβαίων, που 

βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 3, Τ.Κ. 32200 και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

(αρμόδια για την τήρηση των δειγμάτων) τα ζητούμενα δείγματα συνοδευόμενα από δελτίο αποστολής το 

οποίο υπογράφεται τόσο από τον ίδιο όσο και από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας προκειμένου να 

παραδοθεί στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.  

2. Τα δείγματα (λόγω της αξίας τους) υποβάλλονται εις απλούν.  

3. Τα υποβαλλόμενα δείγματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε κλειστή συσκευασία με τον τίτλο 

«ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς τα 

πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο), ο τίτλος της 

προμήθειας και ο συστημικός αριθμός που έλαβε η υποβληθείσα ηλεκτρονική προσφορά του στο 

ΕΣΗΔΗΣ. Εντός της κλειστής συσκευασίας, το κάθε δείγμα θα είναι τοποθετημένο σε ξεχωριστή κλειστή 

διάφανη συσκευασία με την ένδειξη του υλικού, την εταιρεία του κατασκευαστικού οίκου και αριθμημένο 

σύμφωνα με την απαρίθμησή του στο παρόν άρθρο. 

4. Τα υποβαλλόμενα δείγματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας. 

5. Εάν υποβληθούν δείγματα για είδη για τα οποία δεν προβλέπεται η υποβολή τους, δεν γίνονται 

δεκτά και επιστρέφονται.  

6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σύνολο των απαιτούμενων δειγμάτων αλλά μέρος αυτών, η 

προσφορά του οικονομικού φορέα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τρόπος αξιολόγησης των δειγμάτων:  

1. Τα υποβληθέντα δείγματα των οικονομικών φορέων θα παραδοθούν από την αρμόδια υπηρεσία 

τήρησης δειγμάτων στην επιτροπή διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η 

αποσφράγιση των δειγμάτων θα γίνει ενώπιον υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης δειγμάτων. Μετά τον 

έλεγχο θα γίνει επανασφράγιση των δειγμάτων. Επίσης, ενώπιον του υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης 

των δειγμάτων θα γίνει εφόσον απαιτηθεί, λήψη μέρους του δείγματος.  

2. Τα υποβληθέντα δείγματα των οικονομικών φορέων θα αξιολογηθούν με μακροσκοπικό έλεγχο. 
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Σε περίπτωση που απαιτηθεί, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να διενεργηθεί πρακτι κή 

δοκιμασία ή / και εργαστηριακός έλεγχος.  

3. Εάν απαιτηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του 

Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα 

εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των 

εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης. Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που 

τυχόν διενεργηθούν, βαρύνει τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα.  

Έγκριση δειγμάτων:  

1. Η έγκριση των δειγμάτων του αναδειχθέντος αναδόχου, γίνεται από το αρμόδιο για την αξιολόγηση 

των τεχνικών προσφορών όργανο, μετά την κατακύρωση της προμήθειας και συγκεκριμένα μετά την 

έλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης. Τα εγκεκριμένα δείγματα 

σφραγίζονται καταλλήλως, τίθεται η επίσημη σφραγίδα της αναθέτουσας αρχής και φέρουν ευκρινώς την 

ένδειξη «εγκεκριμένο» προκειμένου να παραδοθούν στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής των ειδών.   

2. Τα επίσημα (εγκεκριμένα) δείγματα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής για 

να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων που οφείλει να διενεργήσει. Για το λόγο αυτό 

συντάσσεται έγγραφο παράδοσης – παραλαβής που υπογράφεται από τα μέλη και των δύο οργάνων 

(αξιολόγησης προσφορών – παραλαβής ειδών). 

Επιστροφή δειγμάτων 

Η επιστροφή των δειγμάτων πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν 

καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των προβλεπόμενων ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης, με μέριμνα και ευθύνη 

τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους. 

2. Στον οικονομικό φορέα στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή 

ολικώς, κατά την διαδικασία των προβλεπόμενων ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την  

επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με 

μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.  

Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 

και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της 

παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά 
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σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους 

και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα 

υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα 

αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη 

της πρότασης.  

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Παραδόθηκαν και εγκαταστάθηκαν εντέχνως ολόκληρες οι ποσότητες του προβλεπόμενου εξοπλισμού 

στις υποδεικνυόμενες από την Τ.Υ. θέσεις επί των κοινοχρήστων χώρων- πλατειών- πάρκων, που 

προβλέπονται από το τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,  

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,  

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 

δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.  

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 

γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 

άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 

οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 30 σημερών από την 

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770
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Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:  

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 

την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 

που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία 

του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.  

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από 

δημόσιες συμβάσεις.  

 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 





 

Σελίδα 161 

 
 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

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

μέλη της ένωσης. 

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλεσθεί ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή (Δήμος Θηβαίων, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής) τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),  (Χρόνος παράδοσης υλικών), (Απόρριψη 

συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 

απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 

στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά 

της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 

απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

Οι από τον Ανάδοχο προσφερόμενες τιμές μονάδος θα είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση.   

Σε κάθε προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση, μεταφορά  και παράδοση 

του εξοπλισμού, καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε διάστημα έως οχτώ (8) μηνών από την ημέρα της 

υπογραφής της Σύμβασης.  

Η παράδοση του εξοπλισμού τοποθετημένου θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα έως πέντε (5) μηνών από την 

ημέρα της έγγραφης παραγγελίας από την Τεχνική Υπηρεσία. 

Η παραγγελία του εξοπλισμού θα γίνει σταδιακά ή καθ’ ολόκληρόν σύμφωνα με όσα ορίσει η Υπηρεσία, με 

εξαίρεση των ειδών της Ομάδας ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί 

βάσει των καιρικών συνθηκών και του χρονοδιαγράμματος που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος της Σύμβασης.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 

άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από 

σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 

στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης 

δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 

ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 

μακροσκοπικό έλεγχο.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
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επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 

από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως επανεξέταση, μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 

αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να ενημερώσει την επιτροπή και την αρμόδια υπηρεσία πέντε ημέρες πριν την παράδοση. Η έκδοση 

των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από την αυτοψία. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 

καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο [εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών (ημερολογιακών) από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του 

φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 

ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

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

 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, κάθε τμήματος παραγγελίας της 

Υπηρεσίας.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή.  
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Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται 

σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 

350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

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

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

επί του καθαρού ποσού  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Αν τα προμηθευόμενα υλικά φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 

4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής), δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του Αναδόχου ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση εκ εγγυητικής καλής εκτέλεσης, εφόσον ο Ανάδοχος 

δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -  ΦΟΡΟΙ 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι τον βαρύνουν όλοι ανεξαιρέτως οι φόροι,  τα τέλη και οι 

κρατήσεις, που ισχύουν βάσει των κειμένων νόμων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την 

δημοσίευση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).  

Ο Ανάδοχος βαρύνεται για κάθε αποζημίωση που ήθελε αμετάκλητα αποφασισθεί, λόγω ατυχημάτων ή 

ζημιών που βλάπτουν την περιουσία του Δήμου είτε τρίτου είτε του Δημοσίου  κατά την εγκατάσταση, 

διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού.  

 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και σήμανσης,  όπως 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης του 

εξοπλισμού, τόσο για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος, όσο και για την ενημέρωση  των διερχόμενων.  

Κάθε σωματική βλάβη ή υλική ζημιά μετά των αμέσων επιπτώσεων που τυχόν προκληθεί στο προσωπικό 

του αναδόχου ή σε τρίτους εξαιτίας των εργασιών είτε κατά την διάρκεια αυτών, βαρύνει αποκλειστικά τον 

ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να έχει ασφαλισμένο κάθε άτομο το οποίο ασχολείται με 

τις προβλεπόμενες στο παρόν εργασίες, στον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ασφαλιστικό 

φορέα, οι εισφορές των οποίων βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Δήμος Θηβαίων (Αναθέτουσα Αρχή) δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται 

να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να 

επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

υποψηφίους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

Οι Οικονομικοί Φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες 

σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων 

Προσφοράς κλπ. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ενώσεις Οικονομικών Φορέων, που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, όλα τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως, αδιαιρέτως 

και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης στην Ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, σε κάθε χρονική στιγμή έως και της ολοκλήρωσης 

της σύμβασης  να προβεί σε  ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από 

τους Οικονομικούς Φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει την διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016: 
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α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα 

στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 

2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 

από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 

και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 

κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση 

με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις 

της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 

διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή 

η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή, δια των εκάστοτε αρμοδίων οργάνων 
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της, δύναται, κατά την διαδικασία  αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 

που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε 

παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων 

της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως 

προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 

υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. 

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά τα προηγούμενα, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 

υποβληθεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 

περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν.   

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης, τελεί υπό την εποπτεία της καθ’ ύλην αρμόδιας 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, με την οποία θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και θα 

συμμορφώνεται στις σύμφωνες με την σύμβαση και τον νόμο εντολές, υποδείξεις και οδηγίες της. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, σε κάθε στάδιο υλοποίησης της Δημόσιας Σύμβασης, έχει υποχρέωση να συνδράμει τον 

Ανάδοχο για την εκτέλεση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων.   

Ο Ανάδοχος  κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον Δήμο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του 

συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του συνολικού αντικειμένου της Δημόσιας Σύμβασης. Αναλαμβάνει δε την 

εκτέλεση της σύμβασης, θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενημέρωσής του, 

δεν τον απαλλάσσει των συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Δήμου για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα 

με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και τις διατάξεις της  Σύμβασης.  

Τα δικαιώματα που προέρχονται από την Δημόσια Σύμβαση που θα υπογραφεί δεν θα είναι με κανένα 

τρόπο μεταβιβάσιμα ή εκχωρητέα σε πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία αναγράφονται σε αυτήν.  

 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

 

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 [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

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]) 

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. 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 

Δικτυακός τόπος (εφόσον  

997597230 

υπάρχει): www,thiva.gr 

Πόλη: ΘΗΒΑ 

Οδός και αριθμός: ΚΥΠΡΟΥ 3 
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Ταχ. κωδ.: 

Αρμόδιος επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

32200 

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος: 

’’ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ  

ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ – ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ’’ Σύντομη περιγραφή: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κύριου εμπορικού άξονα - 

οδού Επαμεινώνδα – στη περιοχή παρέμβασης» του Δήμου Θήβας Αριθμός αναφοράς αρχείου που 

αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή  

τον αναθέτοντα φορέα (εάν  

 υπάρχει): 8/2021 

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: 

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: 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 
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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 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 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 

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 

- 

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: 
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Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

 

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) 
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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) 

- 
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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 

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 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Ό 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

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 
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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 

- 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 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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- 

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) 

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 





 

Σελίδα 179 

 
 

- 

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  

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 
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- 

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  

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 
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- 

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 

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 

- 
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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: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Πτώχευση 
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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  

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: 
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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 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
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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 

- 

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: 

Απάντηση: 
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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 

- 
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Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 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 

- 
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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: 

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 
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- 

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  

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 

- 

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 
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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 

- 

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να 

έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη /γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

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 

- 

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 

- 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με πιστοποίηση γνησιότητας 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

γνησιότητας. 

Απάντηση: Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 





 

Σελίδα 193 

 
 

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 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  

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

- 
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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 

- 

 

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 
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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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 

TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€)   
ΣΥΝΟΛΟ (€)   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

1 

Προμήθεια 
προπαρασκευασμένου 
χλοοτάπητα ποικιλίας 
Festuca aroundinacea 
(τύπου Firecraker)   

03451000-6 / 
Φυτά 

1 ΣΤΡ.   

2 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
Berberis rhunbrgii 
atropurpurea  

8 ΤΜΧ   

3 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
euonymus japonicus 
elegantissimus aureus 

72 ΤΜΧ   

4 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Verbena tapien 

80 ΤΜΧ   

5 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 hebe 
speciosa variegata 

76 ΤΜΧ   

6 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  abelia grandiflora 

70 ΤΜΧ   

7 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  polygala myrtifolia 

70 ΤΜΧ   

8 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Pieris japonica 

120 ΤΜΧ   

9 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Pittosporum 
tenuifolium silver queen 

100 ΤΜΧ   

10 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  polygala opositiflolia 
(nana) 

30 ΤΜΧ   

11 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Hydrangea 
macrophylla 

56 ΤΜΧ   

12 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Rosa iceberg 
(χιονάτη) 

45 ΤΜΧ   

13 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Berberis rhunbrgii 
atropurpurea nana 

45 ΤΜΧ   

14 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους  Plumbago auriculata 

25 ΤΜΧ   

15 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Tulbaghia violacea 

99 ΤΜΧ   

16 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους bulbine frutescens 

202 ΤΜΧ   

17 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Carissa grandiflora 

50 ΤΜΧ   

18 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
Westringia Fruticosa 

50 ΤΜΧ   

19 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Gaura lindheimeri 
siskiyou pink 

50 ΤΜΧ   





 

Σελίδα 197 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 

TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€)   
ΣΥΝΟΛΟ (€)   

20 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Agapanthus 
africanus 

55 ΤΜΧ   

21 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
Rouellia Brittoniana 

20 ΤΜΧ   

22 
Πολυετή -Ποώδη φυτά του 
είδους Tradescantia pallida 

85 ΤΜΧ   

23 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
Nerium oleander nanum 
pink 

70 ΤΜΧ   

24 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Loropetalus chin. fire 
dance 

60 ΤΜΧ   

25 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Escallonia macrantha 

20 ΤΜΧ   

26 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Alyogene sp. 

20 ΤΜΧ   

27 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Spiraea japonica 

60 ΤΜΧ   

28 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Verbena Bonariensis 

25 ΤΜΧ   

29 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Ruellia Britoniana 

15 ΤΜΧ   

30 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους aloe hesperaloe 

40 ΤΜΧ   

31 
Πολυετή - Ποώδη φυτά του 
είδους Helichrysum italicum 

70 ΤΜΧ   

32 
Πολυετή - Ποώδη φυτά του 
είδους Lantana camara 
nana λευκή 

64 ΤΜΧ   

33 
Πολυετή - Ποώδη φυτά του 
είδους Lantana camara 
nana μωβ 

40 ΤΜΧ   

34 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 του 
είδους Dodonaea viscosa 

30 ΤΜΧ   

35 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Perovskia blue 
atripicifolia 

30 ΤΜΧ   

36 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Salvia 
chamaedryoides blue/red 

30 ΤΜΧ   

37 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Leonotis leonurus 

60 ΤΜΧ   

38 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Artemisia maritima 

20 ΤΜΧ   

39 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Santolina 
chamaecyparissus 

115 ΤΜΧ   

40 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Teucrium fruticans 

25 ΤΜΧ   

41 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Alternathera dentata 

134 ΤΜΧ   

42 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Phormium tenax 
κόκκινο 

30 ΤΜΧ   

43 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Hypericum calycinum 

95 ΤΜΧ   





 

Σελίδα 198 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 

TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€)   
ΣΥΝΟΛΟ (€)   

44 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Hemerocallis sp. 
Asphodelaceae 

40 ΤΜΧ   

45 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Westringia fruticosa 

16 ΤΜΧ   

46 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Helichrysum 
petiolare 

16 ΤΜΧ   

47 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Pelargonium 
profumati crispum 

15 ΤΜΧ   

48 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Hedera Felix 

16 ΤΜΧ   

49 
Πολυετή – Ποώδη φυτά του 
είδους Vinca Minor 

16 ΤΜΧ   

50 
Προμήθεια δέντρων  
Magnolia grandiflora 

5 ΤΜΧ   

51 
Προμήθεια δέντρων  Prunus 
Cerasifera 

4 ΤΜΧ   

52 
Προμήθεια δέντρων  Cercis 
Siliquastrum 

1 ΤΜΧ   

53 
Προμήθεια δέντρων  
Jacaranda mimisifolia 

5 τμχ   

54 
Προμήθεια δέντρων  Tilia 
Tomentosa 

5 τμχ   

55 
Προμήθεια δέντρων 
Cumpressus semprevirens 
totem 

4 ΤΜΧ   

56 
Προμήθεια δέντρων 
Cumpressus semprevirens  

3 ΤΜΧ   

57 
Προμήθεια κηπευτικού 
χώματος  

20 m3   

58 Προμήθεια τύρφης 4 m3   

59 
Προμήθεια οργανικών 
φυτικών υποστρωμάτων  

2 m3   

60 
Προμήθεια άμμου 
χειμάρρου ή ορυχείου 

15 m3   

61 
Προμήθεια Εσχάρας 
δένδρων διαστάσεων 
1800*1800 χιλ 

16160000-4 / 
Διάφορα 

είδη 
εξοπλισμού 
κηπουρικής 

3 ΤΜΧ   

62 
Προμήθεια Εσχάρας 
δένδρων διαστάσεων 
1490*1490χ χιλ 

5 ΤΜΧ   

63 
Προμήθεια προστατευτικού 
δέντρων 

20 ΤΜΧ   

64 
Πέτασμα καθοδήγησης 
ριζών 60x60 εκ 

25 ΤΜΧ   

65 
Πέτασμα καθοδήγησης 
ριζών 75x105 εκ 

60 ΤΜΧ   

66 
Υπόγεια στήριξη δένδρου με 
περίμετρο κορμού έως 25εκ 

10 ΤΜΧ   

67 
Υπόγεια στήριξη δένδρου με 
περίμετρο κορμού από 25-
50εκ. 

10 ΤΜΧ   





 

Σελίδα 199 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 

TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€)   
ΣΥΝΟΛΟ (€)   

68 
Ελαστομερής ασφαλτική 
μεμβράνη αντιριζικού 
τύπου, πάχους 5,0 mm 

50 m2   

69 
Διαχωριστική μεμβράνη 
πολυπροπυλενίου (ΡΡ), 
πάχους 0,5 mm   

50 m2   

70 
Αντιριζική στεγανοποιητική 
μεμβράνη από PVC, 
πάχους 1,5 mm 

50 m2   

71 
Αντιριζική μεμβράνη από 
πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 
mm  

50 m2   

72 

Υπόστρωμα συγκράτησης 
υγρασίας - προστασίας της 
μόνωσης, πάχους 4,0 mm, 
με δυνατότητα συγκράτησης 
νερού τουλάχιστον 4 lt/m2 

50 m2   

73 

Αποστραγγιστικό σύστημα 
για εκτατικό τύπο δώματος, 
με κενά φατνώματα, 
αντοχής σε θλίψη > 250 
kN/m2, πάχους 2,5 cm, με 
ικανότητα αποθήκευσης 
νερού τουλάχιστον 3 lt/m2. 

30 m2   

74 
Διηθητικό φύλλο από 
πολυπροπυλένιο, βάρους 
150gr/m2  

50 m2   

75 
Υπόστρωμα ανάπτυξης 
φυτών για φυτευμένα 
δώματα εκτατικού τύπου  

5 m3   

76 

Διάτρητα φρεάτια ελέγχου 
υδρορροών από 
πολυπροπυλένιο, ύψους 10 
cm 

3 TMX   

ΣΥΝΟΛΟ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

77 
Αυτ/νος σταλ/ρος καφέ 
χρώματος 
Φ16/30εκ/2,3Λ/ώρα 

43323000-3 / 
Εξοπλισμός 
άρδευσης 

2500 τρ.μ.   

78 
Αυτό/νος σταλ/ρος 
Φ17/30εκ/1,6Λ.AS με χαλκό 

517,68 τρ.μ.   

79 
Φρεάτιο πλαστικό  6'',  μιας 
ηλεκτροβάνας 

25 ΤΜΧ   

80 
Σφαιρικοί κρουνοί, 
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 
16 Φ 1/2''  

25 ΤΜΧ   

81 
Φίλτρο δίσκων 1"-120mesh 
-10ΑΤΜ. 

25 ΤΜΧ   

ΣΥΝΟΛΟ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  

82 
Προμήθεια φωτιστικού 
σώματος 

34991000-0/ 
Φωτιστικά 

σώματα 
48 ΤΜΧ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 

TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€)   
ΣΥΝΟΛΟ (€)   

υπαίθριων 
χώρων 

ΣΥΝΟΛΟ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

83 

Παγκάκι από μασίφ 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη με ξύλινο 
κάθισμα και πλάτη  

34928400-2/ 
Αστικός 

Εξοπλισμός 

3 ΤΜΧ   

84 

Παγκάκι από μασίφ 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη 
επενδεδυμένο με ξύλινο 
κάθισμα  

1 ΤΜΧ   

85 

Παγκάκι από μασίφ 
ανασυσταμένο μάρμαρο  
λευκού γρανίτη 
επενδεδυμένο μερικώς με 
ξύλινο κάθισμα  

6 ΤΜΧ   

86 
Παγκάκι καμπυλωτό από 
μασίφ ανασυσταμένο 
μάρμαρο λευκού γρανίτη  

1 ΤΜΧ   

87 

Γλάστρα καμπυλωτού 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη με σύστημα 
υπερχείλισης  

1 ΤΜΧ   

88 

Γλάστρα ορθογώνιου 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη με σύστημα 
υπερχείλισης  

2 ΤΜΧ   

89 

Γλάστρα τετραγωνισμένου 
σχήματος από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
κόκκινου χρωματισμού 
Porfido  

1 ΤΜΧ   

90 

Γλάστρα ορθογώνιου 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
κόκκινου χρωματισμού 
Porfido   

1 ΤΜΧ   

91 

Γλάστρα καμπυλωτού 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
κόκκινου χρωματισμού 
Porfido  

1 ΤΜΧ   

92 
Κάδος μικροαπορριμμάτων 
με τασάκι από ατσάλι και 
επένδυση ξύλου  

55 ΤΜΧ   

93 

Πάρκινγκ ποδηλάτου 
καμπυλωτό από ατσάλι με 
πλαϊνά στηρίγματα από 
σκυρόδεμα»   

5 ΤΜΧ   

94 
Διαχωριστικό πεζοδρομίου 
σφαιρικού σχήματος από 
ανασυσταμένo μάρμαρο 

201 ΤΜΧ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 

TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€)   
ΣΥΝΟΛΟ (€)   

μαύρου χρωματισμού black 
ebony  

95 
Κάγκελο πεζοδρομίου 
μοτίβου χιαστί από ατσάλι  

109 ΤΜΧ   

96 

Κολωνάκι πεζοδρομίου 
πεπλατυσμένου οβάλ 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη  

150 ΤΜΧ   

97 
 Προμήθεια έξυπνου 
καθιστικού πάγκου (smart 
bench) για χρήση ΑΜΕΑ 

1 ΤΜΧ   

98 
Προμήθεια έξυπνου 
καθιστικού πάγκου (smart 
bench-infokiosk) 

1 ΤΜΧ   

99 
Προμήθεια ξυλείας δαπέδου 
WPC με τα των 
εξαρτημάτων 

746 Τ.Μ   

100 
Προμήθεια αναμνηστικής 
πινακίδας προγράμματος 

1 ΤΜΧ   

ΣΥΝΟΛΟ   

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 

101 
Επιφανειακές Εργασίες 
Πεζοδρόμου 

45233253-7 / 
Επιφανειακές 

εργασίες 
πεζοδρόμων 

1 
κατ' 

αποκοπήν 
  

ΣΥΝΟΛΟ   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 202 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Ευρώ.................................… 

Προς 

ΔΗΜΟ …………………………………………………………………. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, για ποσό των 
….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση. 
(έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή του στον διενεργούμενο διαγωνισμό με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………… για την προμήθεια «……………………………», 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2021 προκήρυξη του Δημάρχου ………………………………………….. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη συμμετοχή τ.. 
στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 203 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Ευρώ.................................… 

Προς 

ΔΗΜΟ ………………………………………. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

- 74 - 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των 
….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ………………………………………………………., 
Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. 
Συνολικής αξίας ……….. που αφορά την προμήθεια «……………………………………………», σύμφωναμε την υπ΄ 
αριθμ. ..... ..../..../..2021 προκήρυξη του Δημάρχου 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της 
ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από 
απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Η υπ΄αρ. 198/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Θηβαίων 

 

  

             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

                                          ΑΔΑ: Ω17ΑΩΡΜ-ΥΞΖ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                      

Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 

ΘΕΜΑ : 

«Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και 

υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 

του Ν.4412/2016».  
  

  

 Στη Θήβα, σήμερα στις 23 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων συνήλθε σε τακτική  με τη διαδικασία 

της «τηλεδιάσκεψης» σύμφωνα με τις διατάξεις :  α) του άρθρου 10 της 11ης Μαρτίου 2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 

76),  β)  της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 426/77233/13-11-2020, γ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 

71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τεύχος Β’), δ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. : 80588/14-

12-2020 (ΦΕΚ 5509/15-12-2020 τεύχος Β’) καθώς και ε) των  διατάξεων  του άρθρου 67 

παρ. 1 & 5 και 167 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τις 

διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 & 2 του Ν.4635/2019,  και  ύστερα από την με αριθμό 

πρωτ. : 22655/18-12-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΧΑΡΕΜΗ κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,  η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα.  

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο 33 Δημοτικών 

Συμβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης 26 Δημοτικοί Σύμβουλοι  και 

ονομαστικά οι :    

  

της  1 3 ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   (με τηλ εδιάσκεψη) 
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   198 / 20 20     

    

    





 

Σελίδα 205 

 
 

   

Α/Α  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ   

ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1)  Κων.Χαρέμης, Πρόεδρος  Μαρ.Κατσιμίχα  Κ.Χαρακόπος-Κοιν.Βαγίων  

2)  Κων.Βόλης  Ευαγγ.Κυπριωτάκης  Δ.Κοκοντίνης-

Κοιν.Αμπελοχωρίου  

3)  Κ.Γεωργίου  Αλεξ.Φίλης   Ευστ.Κεφαλάς-

Κοιν.Ξηρονομής  

4)  Στ.Καλαμιώτης  Αγγ.Τσαρουχά    

5)  Αν.Καμούτσης  Ελ.Τσέλλος    

6)  Νικ.Κοβάνης  Ι.Ρόκας    

7)  Ι.Κοντού  Δ.Σακάτης    

8)  Ι.Παπαδημητρίου      

9)  Γ.Παπασπύρου      

10)  Ευαγγ.Τζουβελέκη-Ρεπούσκου      

11)  Π.Τσαραμπάρης      

12)  Αν.Χατζησταμάτης      

13)  Γρ.Παπαβασιλείου      

14)  Απ.Δαγδελένης      

15)  Π.Νίκας      

16)  Π.Πετεινάρης      

17)  Χρ.Ρούσσος      

18)  Ηλ.Τραμπάκουλος      

19)  Δ.Αλεξάνδρου      

20)  Κ.Βενιζέλος      

21)  Θ.Κιούσης      

22)  Αθ.Νόκα      

23)  Π.Περαματζής      

24)  Στ.Χαλβατζής      

25)  Αντ.Τουλουμάκος      

26)  Π.Ρωμανάς      

 Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γεώργιος Δ. Αναστασίου, προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση.  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος  Τσούγκα Δήμητρα,  για την 

τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
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 Ήδη, πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερ.διατάξεως έχουν συνδεθεί  οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Αλ.Φίλης, Ευαγγ.Κυπριωτάκης, Μαρ.Κατσιμίχα.   

   Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2ο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, αναφέρει ότι : 

Σύμφωνα με την  παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:  

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η 

οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να 

αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου 

επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών 

του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το 

συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις 

τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»  

 Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο αφορά τη συγκρότηση επιτροπών 

παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2021, το οποίο θεωρείται κατά την 

κρίση μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, δεδομένου ότι είναι τέλος 

του έτους και λήγει η αρμοδιότητα της επιτροπής που είχε οριστεί το 2020,  και επειδή ήδη είναι 

σε εξέλιξη    παραλαβές προμηθειών και υπηρεσιών  που θα γίνει αρχές του 2021,θα πρέπει να 

γίνει η συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής για το νέο έτος.  

  

    Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, την παρ.7 του άρθρου 67 

του  

Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, το περιεχόμενο του 

θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας 

φύσης του ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ τη συζήτηση αυτού.  

  

   Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Γ.Παπασπύρου, ο 

οποίος εισηγείται το θέμα λέγοντας ότι :  Το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Προμηθειών & 

Υπηρεσιών του Δήμου, με την υπ’ αριθ. πρωτ. : 21011/23-11-2020 εισήγησή του, η οποία 

συνυπογράφεται από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Οικον.Υπηρεσιών κ. Περ.Σιαμπάνη, την 

Προϊσταμένη Τμήματος κ. Γ.Καλατζή και την αρμόδια υπάλληλο κ. Σ.Χαριζάνη, αναφέρουν 

τα εξής : « Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 

49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016: «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων 
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συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά 

όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α)  αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,   

...........................................................................................................................  

ζ)  στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και 

ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και 

της έκπτωσης του αναδόχου και ..........................................................................................  

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 

συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει 

η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση 

οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται 

σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο....Με 

τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες 

επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις 

διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων 

κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.  

4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός 

και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε 

άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.  

..........................................................................................................................  

11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των 

οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:  

 α)   .......................................................................................................................  

β)  Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής 

ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 

επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται 

από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και 

ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 

των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να συγκροτείται 

δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.  
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............................................................................................................................  

δ)  Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. 

Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την 

αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την 

συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα 

αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής.  

  

Από τις διατάξεις του ν. 3463/06 και του ν. 3852/2010 δεν προκύπτει να υπάγεται στις 

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημάρχου  η παραλαβή των  προμηθειών / 

υπηρεσιών,  οπότε αρμόδιο όργανο για την συγκρότηση των επιτροπών αυτών είναι το Δημοτικό 

Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Το δημοτικό 

συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν 

εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό 

συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»  

  

Η Υπηρεσία μας προτείνει και  οι επιτροπές  παραλαβής προμηθειών  να  απαρτίζονται από τρία 

μέλη (τρία τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά ) όπως ισχύει εκ του νόμου για τις επιτροπές 

υπηρεσιών, για λόγους ευελιξίας και λειτουργικότητας.  

Οι επιτροπές παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών του 2021 θα έχουν όλες τις αρμοδιότητες που 

προβλέπονται από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016.  

  

Εναπόκειται στην κρίση του Συμβουλίου αν η συγκρότηση των επιτροπών θα γίνει με κλήρωση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ν. 4024/11 ή με διορισμό (άρθρο 221 παρ.11ε του 

4412/16).  

Σε κάθε επιτροπή θα πρέπει να ορίζεται από την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος 

αυτής. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ο κλάδος /ειδικότητα κάθε τακτικού ή 

αναπληρωματικού ή ειδικού μέλους.  

Για την παραλαβή κάποιων προμηθειών / υπηρεσιών  απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και 

για τον λόγο αυτό θα πρέπει να  ορισθούν και ειδικά μέλη. Πρότασή μας τα ειδικά μέλη να 

αντικαθιστούν τον Πρόεδρο της Επιτροπής.  

Τέλος θα πρέπει να ορισθούν και επιτροπές παραλαβής στις δημοτικές ενότητες Βαγίων, 

Πλαταιών και Θίσβης οι οποίες  είτε θα παραλαμβάνουν προμήθειες που τις αφορούν από 
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αναδόχους με έδρα την αντίστοιχη ενότητα, είτε θα παραλαμβάνουν  εργασίες που υλοποιήθηκαν 

στην εκάστοτε ενότητα.   

   

Προτείνουμε -με βάση τις ανάγκες του Δήμου- την συγκρότηση  των εξής   επιτροπών παραλαβής 

προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2021  :   

  

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    

  

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   

1  Καγιούλης Ιωάννης  ΤΕ ΔΗΜΟΤ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

2  Μάδη Γεωργία  ΔΕ 1 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

3  Μπάκας Κων/νος  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Ρόκας Ιωάννης   ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

2  Κουκούλα Ευδοξία    ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

3  Κέντζη Ειρήνη   ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  

  

  

2.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Ριζάκη Παρασκευή  ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  

2  Ραβανοπούλου Ροζαλία  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

3  Χουγιάζος Παναγιώτης  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Κυλάφη Σταματία  ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΩΝ  

2  Κολέσια Δήμητρα      ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

3  Τζαφέρη Αλεξάνδρα  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
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3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  

ΟΧΗΜΑΤΩΝ     

  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Κουμπές Νικόλαος  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

2  Κολλημένος Μιχάλης  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

3  Παπαδόπουλος Ευάγγελος  ΔΕ Συντηρητών Ηλ/γων  

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Κανέτης Αλέξανδρος  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

2  Κώνστας Ηλίας  ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ  

3  Δήμου Παναγιώτης  ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

  

* Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή  καυσίμων – λιπαντικών  (προμήθεια)  

1. Κολλημένος Μιχάλης- ΔΕ1 Διοικητικού  (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)    

2. Κουμπές Νικόλαος – ΔΕ1 Διοικητικού (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

  

*  Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή   ηλεκτρολογικών ειδών (προμήθεια)   

1. Στέρπης Ιωάννης – ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)   2. 

Μαργαρίτης Κων/νος – ΔΕ Ηλεκτρολόγων (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)     

  

*Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή  μηχανολογικών ειδών (προμήθεια)  

1. Παλόγος Γεώργιος  - ΠΕ Μηχ.Μηχ/κών (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)    

2. Τυρινόπουλος Χρήστος – ΠΕ Μηχ/λόγων – Μηχ/κών(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

  

* Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή οικοδομικών υλικών , χρωμάτων και 

υλικών συντήρησης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (προμήθεια)  

• Παπαναστασίου Σπυρίδων – ΔΕ6 Σχεδιαστών (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

• Κούλης Κων/νος – ΔΕ30 Τεχνιτών Οικοδόμων  (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)    

  

* Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών /υπηρεσιών για το Τμήμα  

Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  

• Κυλάφη Σταματία  – ΠΕ3 Πολιτικών  Μηχανικών (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)    
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• Ραβανοπούλου Ροζαλία – ΔΕ1 Διοικητικού(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)     

  

* Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών/υπηρεσιών για το Τμήμα  

Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας &Ανακύκλωσης  

1. Παπαθανασίου Ελένη  - ΤΕ13 Τεχνολόγων – Γεωπόνων (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)    

2. Κόλλιας Ιωάννης  – ΔΕ29 Οδηγός αυτοκινήτων (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

  

*  Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών/υπηρεσιών για το Τμήμα  

Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας &Ανακύκλωσης  

1.  Τζουμανέκας Γεώργιος  – ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 

2.  Χρυσικός Γεώργιος – ΠΕ Γεωπόνων (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

  

*  Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή  υπηρεσιών σε θέματα Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

1. Δημητριάδου Αναστασία – ΠΕ Πολ.Μηχ/κών  (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)    

2. Θεοδοσιάδης Παρασκευάς – ΠΕ Πολ.Μηχ/κών (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

   

   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ  
  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Χρήστος Θεοδώρου  ΔΕ Χειριστών Η/Υ -  ως Πρόεδρος  

2  Μάρκου Αλεξάνδρα   ΠΕ1 Διοικητικών  

3  Παναγιώτης Κατρισιώσης  ΔΕ Ηλεκτρολόγων  

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

  

1  Γεωργία Πήλιουρη   ΔΕ Διοικητικού  

2  Δημήτριος Τουλίτσης  ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων  

3  Αντώνιος Λαμπρούσης  ΔΕ28 Χειριστής Μηχ. Έργων  

  

  

  

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ  
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Κλεοπάτρα Δαύρη  ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού- ως Πρόεδρος  

2  Αναστασία Κρουστάλη  ΔΕ Διοικητικού  

3  Στοιχειός Νικόλαος  ΔΕ Διοικητικού  

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

  

1  Γρηγόριος Βενιζέλος  ΔΕ Διοικητικού  

2   Αθανάσιος Παπασταμάτης  ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων  

3  Δημήτριος Τουλίτσης   ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων  

  

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΙΣΒΗΣ  
  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Ιουλία Σαμαρτζή  ΔΕ Διοικητικού- ως Πρόεδρος  

2  Ευάγγελος Τσαραμπάρης  ΤΕ17 Διοικητικού - Λογιστικού  

3  Γεώργιος Σολωμός  ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων  

  

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

  

1  Δημήτριος Τουλίτσης  ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων  

2  Αντώνιος Λαμπρούσης  ΔΕ28 Χειριστής Μηχ. Έργων  

3  Χρήστος Κατσέλης  ΔΕ28 Χειριστής Μηχ. Έργων  

   

Σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση 

για την συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής προμηθειών -υπηρεσιών του Δήμου για το 2020, 

εξειδικεύοντας τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία, όπως αναλύεται ανωτέρω.»  

  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας ο κ. Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση 

το εν λόγω θέμα, το οποίο υπερψηφίστηκε απ’ όλα τα  παρευρισκόμενα μέλη.  

  

        Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τα ανωτέρω κι έχοντας υπόψη του :  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α      

  Ορίζει τους κάτωθι δημοτικούς υπαλλήλους, ως μέλη που θα απαρτίζουν τις επιτροπές 

παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

221 του Ν.4412/2016, ως εξής:   

  

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    

  

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   

1  Καγιούλης Ιωάννης  ΤΕ ΔΗΜΟΤ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

2  Μάδη Γεωργία  ΔΕ 1 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

3  Μπάκας Κων/νος  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Ρόκας Ιωάννης   ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

2  Κουκούλα Ευδοξία    ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

3  Κέντζη Ειρήνη   ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  

  

  

2.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Ριζάκη Παρασκευή  ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  

2  Ραβανοπούλου Ροζαλία  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

3  Χουγιάζος Παναγιώτης  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Κυλάφη Σταματία  ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ  

2  Κολέσια Δήμητρα  ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

3  Τζαφέρη Αλεξάνδρα  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
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3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  

ΟΧΗΜΑΤΩΝ     

  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Κουμπές Νικόλαος  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

2  Κολλημένος Μιχάλης  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

3  Παπαδόπουλος Ευάγγελος  ΔΕ Συντηρητών Ηλ/γων  

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Κανέτης Αλέξανδρος  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

2  Κώνστας Ηλίας  ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ  

3  Δήμου Παναγιώτης  ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

  

* Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή  καυσίμων – λιπαντικών  (προμήθεια)  

1. Κολλημένος Μιχάλης- ΔΕ1 Διοικητικού  (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)    

2. Κουμπές Νικόλαος – ΔΕ1 Διοικητικού (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

  

*  Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή   ηλεκτρολογικών ειδών (προμήθεια)   

3. Στέρπης Ιωάννης – ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)   4. 

Μαργαρίτης Κων/νος – ΔΕ Ηλεκτρολόγων (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)     

  

*Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή  μηχανολογικών ειδών (προμήθεια)  

1. Παλόγος Γεώργιος  - ΠΕ Μηχ.Μηχ/κών (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)    

2. Τυρινόπουλος Χρήστος – ΠΕ Μηχ/λόγων – Μηχ/κών(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

  

* Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή οικοδομικών υλικών , χρωμάτων και 

υλικών συντήρησης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (προμήθεια)  

• Παπαναστασίου Σπυρίδων – ΔΕ6 Σχεδιαστών (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

• Κούλης Κων/νος – ΔΕ30 Τεχνιτών Οικοδόμων  (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)    

  

* Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών /υπηρεσιών για το Τμήμα  

Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  
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• Κυλάφη Σταματία  – ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)    

• Ραβανοπούλου Ροζαλία – ΔΕ1 Διοικητικού(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)     

  

* Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών/υπηρεσιών για το Τμήμα  

Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας &Ανακύκλωσης  

1. Παπαθανασίου Ελένη  - ΤΕ13 Τεχνολόγων – Γεωπόνων (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)    

2. Κόλλιας Ιωάννης  – ΔΕ29 Οδηγός αυτοκινήτων (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

  

*  Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών/υπηρεσιών για το Τμήμα  

Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας &Ανακύκλωσης  

1.  Τζουμανέκας Γεώργιος  – ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 

2.  Χρυσικός Γεώργιος – ΠΕ Γεωπόνων (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

  

*  Ειδικό μέλος της επιτροπής για την παραλαβή  υπηρεσιών σε θέματα Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

1. Δημητριάδου Αναστασία – ΠΕ Πολ.Μηχ/κών  (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

2. Θεοδοσιάδης Παρασκευάς – ΠΕ Πολ.Μηχ/κών (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ  

  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Χρήστος Θεοδώρου  ΔΕ Χειριστών Η/Υ -  ως Πρόεδρος  

2  Μάρκου Αλεξάνδρα   ΠΕ1 Διοικητικών  

3  Παναγιώτης Κατρισιώσης  ΔΕ Ηλεκτρολόγων  

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

  

1  Γεωργία Πήλιουρη   ΔΕ Διοικητικού  

2  Δημήτριος Τουλίτσης  ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων  

3  Αντώνιος Λαμπρούσης  ΔΕ28 Χειριστής Μηχ. Έργων  

  

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ  
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Κλεοπάτρα Δαύρη  ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού- ως Πρόεδρος  

2  Αναστασία Κρουστάλη  ΔΕ Διοικητικού  

3  Στοιχειός Νικόλαος  ΔΕ Διοικητικού  

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

  

1  Γρηγόριος Βενιζέλος  ΔΕ Διοικητικού  

2   Αθανάσιος Παπασταμάτης  ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων  

3  Δημήτριος Τουλίτσης   ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων  

  

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΙΣΒΗΣ  
  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1  Ιουλία Σαμαρτζή  ΔΕ Διοικητικού- ως Πρόεδρος  

2  Ευάγγελος Τσαραμπάρης  ΤΕ17 Διοικητικού - Λογιστικού  

3  Γεώργιος Σολωμός  ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων  

  

  

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

  

1  Δημήτριος Τουλίτσης  ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων  

2  Αντώνιος Λαμπρούσης  ΔΕ28 Χειριστής Μηχ. Έργων  

3  Χρήστος Κατσέλης  ΔΕ28 Χειριστής Μηχ. Έργων  

  

  

 

  

  Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 198/2020   

 Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.  
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         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ              

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Θήβα αυθημερόν  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

  

  

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ  
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