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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας:
«Προµήθεια και τοποθέτηση  οργάνων σε παιδικές χάρες ∆Ε Θεσπρωτικού»

Προϋπολογισμού 46.858,61 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
γ) τις υπ’ αριθ.26/2017 και 30/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία διατέθηκε η πίστωση αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού
για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας/  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού 
δ) τους όρους της παρούσας και

καλεί
τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς  φορείς  να  υποβάλουν  προσφορά  για  την
ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.



Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ζηρού
Οδός:Πλατεία Γεννηματά, Φιλιππιάδα
Ταχ.Κωδ.:48200
Τηλ.:2683360600
Telefax:2683024667
E-mail:info@dimoszirou.gr
Ιστοσελίδα: http://dimoszirou.gr/

Άρθρο 2: Προϋπολογισμός της σύμβασης

Ο συνολικός  προϋπολογισμός  της  σύμβασης  ανέρχεται  σε  46858,61  Ευρώ και
αναλύεται σε:
Καθαρή αξία: 37789,20
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 9.069,41
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ζηρού  και
βαρύνει  τον  κωδικό  15-7326.039  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού
οικονομικού έτους 2017

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου
2  του  ν.  4412/2016  για  τον  παρόντα  διαγωνισμό  είναι  κατ’  ελάχιστον  τα
ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ'
αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
γ) οι τεχνικές προδιαγραφές  της 7/2017 μελέτης του τμήματος τεχνικών έργων
δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
ε) Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου
στ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν
από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω

ΑΡΘΡΟ 4ο :Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 
4.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13/03/2017, ημέρα Δευτέρα στο Δημοτικό
Κατάστημα  του  Δήμου  Ζηρού  στη  Φιλιππιάδα  από  την  Αρμόδια  Επιτροπή  που
ορίστηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
4.2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 10:00
π.μ και ώρα λήξης η 10:30 π.μ (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών),
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα
άρθρα 86 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 5: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών –Πληροφορίες 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  τη  διακήρυξη,  το  έντυπο
οικονομικής  προσφοράς  και  τα  λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού  από  το τμήμα
Τεχνικών  Έργων  του  Δήμου  Ζηρού  στη  διεύθυνση  Πλατεία  Γεννηματά,  48200
Φιλιππιάδα  και να επικοινωνούν στο τηλ. : 2683306018&2683360614 ή στο Fax:
2683024667 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος : κα Μάστορα
Ευσταθία). 



Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  έχουν  άλλωστε  πρόσβαση  στη  διακήρυξη,  το  έντυπο
οικονομικής  προσφοράς  και  τα  λοιπά  έγγραφα  του  διαγωνισμού  κατόπιν  της
δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα του Δήμου . 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού
και  μόνον  του  λόγου  δεν  αντλεί  δικαίωμα  αποζημίωσης.  Η  συμμετοχή  στο
διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων
διενέργειας  του  διαγωνισμού,  όπως  εξειδικεύονται  στην  παρούσα,  στο  σύνολό
τους. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη
σχετική διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης,
εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι/προμηθευτές ή
προμηθευτές χορηγητές δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές
με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. Όλα τα
στοιχεία  που  υποβάλλονται  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  διαγωνισμού  είναι
δεσμευτικά για τους υποψηφίους. 
Οι προσφορές, επί  ποινή αποκλεισμού,  θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς
προμήθεια ειδών ως αυτά καθορίζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη.
Η παράλειψη  προσκόμισης  έστω και  ενός  από τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά
συμμετοχής ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της
διακήρυξης  και  του  νόμου,  συνεπάγεται  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  του
ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. 
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ'  οιονδήποτε τρόπο ότι ο
διαγωνιζόμενος  υπέβαλε  υπεύθυνες  δηλώσεις  με  αναληθές  ή  ανακριβές
περιεχόμενο.
Άρθρο 6: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό-Δικαιολογητικά 
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε δραστηριότητα συναφή με το δημοπρατούμενο αντικείμενο
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος τους Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και
τους γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I τους ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ)  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση  γ΄  τους  παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τους εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή  για  την  υποβολή  προσφοράς.  Σε  περίπτωση  που  η  ένωση  αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική τους μορφή πρέπει να είναι  τέτοια που να εξασφαλίζεται  η
ύπαρξη  τους  και  μοναδικού  φορολογικού  μητρώου  για  την  ένωση  (πχ
κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά
6.2 Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα “Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  σύμφωνα  με  το  άρθρο  79  παρ.  4  του  ν.
4412/2016 (Α 147)”και υπογεγραμμένο: Για τα φυσικά πρόσωπα από το
ίδιο το φυσικό πρόσωπο και για τις περιπτώσεις α) εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , ΙΚΕ και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους



διαχειριστές,  β)  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  από  τον  Πρόεδρο  ή
Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από κάθε αποδεδειγμένα νόμιμο εκπρόσωπό τους

2. Εγγύηση  συμμετοχής,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  72  του  Ν.
4412/2016. 
 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας Διακήρυξης.

3.  Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  του  προσφέροντος  (στοιχεία
ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό
σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  νομικό  πρόσωπο),  ήτοι  Φ.Ε.Κ.
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.),  ευκρινές  φωτοαντίγραφο  ή  απόσπασμα  του  καταστατικού  του
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε., ΙΚΕ και
Ε.Ε.). 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως  με  τη  νομική  μορφή  των  εταιρειών  ή  κάθε  άλλου  νομικού
προσώπου. 

4.  Παραστατικό  εκπροσώπησης,  αν  οι  οικονομικοί  φορείς  συμμετέχουν με
αντιπρόσωπο τους (αν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία). 
-Όταν πρόκειται για εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται εκ του πρωτότυπου και
με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία.
Στην περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε), αντίγραφο εκ
του ενιαίου βιβλίου πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και της διαχείρισης
και με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του διαχειριστού της. 
α. οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού
τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
 β. οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και
ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
γ.  Στην περίπτωση Κοινοπραξιών,  η προσφορά κατατίθενται  από όλα τα
κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο
με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,
υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  των
περιπτώσεων α', β', και γ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση. (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

Σημείωση προς όλους τους συμμετέχοντες: 
1 ) Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
του  προσώπου  που  υποβάλλει  τη  δήλωση.  Επίσης  θα  πρέπει  να  φέρουν
ημερομηνία σύνταξης εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό . 
2  )  Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι/προμηθευτές  ή  προμηθευτές  που  επιθυμούν  να
αποστείλουν την πρόσφορα τους μέσω πρωτοκόλλου έως την προηγούμενη του
διαγωνισμού, έντος του φάκελου των δικαιολογητικών θα υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  θεώρηση  του  γνήσιου  της
υπογραφής ότι  η πρόσφορα έχει  συνταθεί  από τους ίδιους ή ότι  έχουν γνώση
αυτής και συναινούν στην υποβολή της .
6.3 Τεχνική προσφορά

1.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
του γνήσιου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
- ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων  της διακήρυξης , της τεχνικής
έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των
σχετικών  με  αυτή  διατάξεων  και  ότι  τα  αποδέχεται  πλήρως  και
ανεπιφύλακτα . 



-τα  είδη  που  θα  παραδοθούν  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου και θα είναι άριστης ποιότητας.

          2.  Αναλυτική  κατάσταση  των  ειδών  που  περιέχονται  στη  μελέτη
συνοδευομένη  από  τα  απαιτούμενα  στοιχεία  και  πιστοποιητικά  συμμόρφωσης,
όπως περιγράφονται στην 7/2017 μελέτη.
           3. Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό η διαγωνιζόμενη
εταιρεία υποχρεούται : 
 να  δηλώνει  στην  προσφορά  του  την  χώρα  προέλευσης  των  ειδών  που
προσφέρει, την εταιρεία παραγωγής καθώς και το τόπο εγκατάστασή τους. 
 να  προσκομίσει  πιστοποιητικό  ISO  9001:2008  ή  ισοδύναμο  «Διαχείριση
ποιότητας»  του  κατασκευαστή  και  για  δραστηριότητα  συναφή  με  το
δημοπρατούμενο αντικείμενο
  να  προσκομίσει  πιστοποιητικό  ISO  14001:2004  ή  ισοδύναμο  «Σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης» του κατασκευαστή, για δραστηριότητα συναφή με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο. 
 Σε  περίπτωση  που  ο  συμμετέχων/υποψήφιος  προμηθευτής  δεν  είναι  ο  ίδιος
παρασκευαστής του προϊόντος οφείλει  να υποβάλλει  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986 με τα εξής :
 α)  για  τα  εργοστάσια  τα  οποία  θα  παρασκευάσουν  τα  υπό  προμήθεια  είδη
(ΠΙΝΑΚΑΣ για διευκόλυνση του ελέγχου) , τον τόπο εγκατάστασής τους και τα
πλήρη του/τους στοιχεία (επωνυμία). 
β)  του  νομίμου  εκπροσώπου  της  επιχείρησης,  με  θεωρημένο  το  γνήσιο  της
υπογραφής του στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη
μονάδα  κατασκευής  του τελικού  προϊόντος  ότι  έχει  αποδεχθεί  έναντι  τους  την
εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  προμήθειας  σε  περίπτωση  κατακύρωσης  στον
υποψήφιο  προμηθευτή  υπέρ  του  οποίου  έγινε  η  αποδοχή.  Γίνεται  δεκτή  και
δήλωση ως ανωτέρω από αντιπρόσωπο ή έμπορο του κατασκευαστή.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος  για  ποσό  που  θα  καλύπτει  το  δύο  (2)  επί  τοις  %  της
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α και θα αφορά το σύνολο των ειδών
της μελέτης 
-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 
-Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημέρας του
διαγωνισμού. 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Ο προμηθευτής στον οποίο θα
γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ την υπογραφή
της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το (πέντε) 5 επί τοις %
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α 
( άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014). - Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της
εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,  αυτός  θα  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  το
συμβατικό  χρόνο  παράδοσης,  κατά  το  χρόνο  που  με  βάση  τη  σύμβαση  ο
αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, κατά δύο (2)
μήνες.   Κατά  τα  λοιπά  για  τις  ανωτέρω  εγγυήσεις  ισχύουν  οι  διατάξεις  του
άρθρου  72  του  Ν.  4412/8-8-2016/  ΦΕΚ  Α  147/8-8-2016  Δημόσιες  Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)

ΑΡΘΡΟ  8ο  :  Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών  -  φάκελος
προσφοράς 



8.1.  Όλοι  οι  διαγωνιζόμενοι  πριν  την  προσέλευση  τους  για  την κατάθεση  του
φάκελου στην επιτροπή διαγωνισμού θα περάσουν από το Γραφείο Πρωτοκόλλου
του Δήμου Ζηρού (2ος όροφος) όπου θα πρωτοκολληθεί ο εξωτερικός φάκελος
προσφοράς, ακολούθως όσοι υποψήφιοι πρωτοκολλήσουν την προσφορά τους την
ημέρα  του  διαγωνισμού  την  καταθέτουν  αυτοπροσώπως  στην  Επιτροπή  του
Διαγωνισμού.
 8.2.  Οι  προσφορές  μπορούν να αποστέλλονται  με  οποιοδήποτε  τρόπο και  να
παραλαμβάνονται από την υπηρεσία με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται  στην  υπηρεσία  μέχρι  την  προηγούμενη  ημέρα  διενέργειας  του
διαγωνισμού και ώρα 13.00 και θα αποστέλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου .
 8.3.  Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού  από  το
πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν
αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημέρα
και ώρα του Διαγωνισμού. 
8.4. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
8.5. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 
β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας  υπηρεσίας που διενεργεί  τον διαγωνισμό της
προμήθειας. 
γ.  Ο πλήρης  τίτλος  της  διακήρυξης  «Προµήθεια  και  τοποθέτηση  οργάνων σε
παιδικές χάρες ∆Ε Θεσπρωτικού»
 δ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
 στ. Εμφανής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 

8.6.  Στον  κυρίως  φάκελο  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  εις
διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) και η εγγύηση συμμετοχής. 
α. Τα τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο με την
ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο)
 β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (υπόδειγμα εντύπου της υπηρεσίας ,
συμπληρωμένο από τον προσφέροντα με υπογραφή και σφραγίδα ) τοποθετούνται
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εις
διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) 
8.7. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου και θα είναι μέσα σ΄ αυτόν.
 8.8.  Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  δυνατόν  λόγω  μεγάλου  όγκου  τα  τεχνικά
στοιχεία να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
8.9.  Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξύσματα,  σβησίματα,  προσθήκες  ή
διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  κάποια  διόρθωση  πρέπει  να  είναι  ευκρινής  και
μονογραμμένη. 
8.10. Ολα τα έγγραφα των φακέλων των προσφορών να είναι κατάλληλα δεμένα
σε τόμο ή ντοσιέ με τη σειρά που αυτά ζητούνται ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα
απώλειάς τους. Στο ντοσιέ θα υπάρχει πίνακας περιεχομένων και θα αναφέρετε ο
συνολικός αριθμός των εγγράφων που περιέχει. 
8.11.  Προσφορές ασαφείς  που δεν μπορούν να ερμηνευθούν ή που υπάρχουν
διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται. 
8.12.  Εναλλακτικές  προσφορές  από  τον  ίδιο  τον  διαγωνιζόμενο  δεν  γίνονται
δεκτές.
8.13. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8.14 Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου
των προσφορών που αποστέλλονται  ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις  στην
άφιξή  τους.  Δεν  θα  παραληφθούν  φάκελοι  ή  άλλα  έγγραφα από  οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Τιμές προσφορών - επιβαρύνσεις μειοδοτών 



 9.1. Οι τιμές στα προσφερόμενα είδη θα δοθούν υποχρεωτικά σε ευρώ (€). 
9.2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση  που  θα  ισχύει  κατά  την  ημέρα  του  Διαγωνισμού  ,  εκτός  από  τον
αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο. 
9.3.  Προσφορά  που  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή  ή  δεν
δίδεται ενιαία κατ΄ είδος τιμή και για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9.5.  Προσφορές  που  αναφέρονται  σε  συνάλλαγμα  ή  ρήτρα  συναλλάγματος
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
9.6. Οι τιμές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπει το τεύχος δημοπράτησης του διαγωνισμού ( διακήρυξη , συγγραφή
υποχρεώσεων , τεχνική περιγραφή , τεχνικές προδιαγραφές , τιμολόγιο μελέτης) . 
 
Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο
επιδιώκει να λάβει ο προμηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ακόμη  και   εάν  προκύψουν  παράγοντες  (πλην
συνιστώσες  ανωτέρα  βία)  τους  οποίους  δεν  είχε  υπολογίσει.   Ο  Δήμος  δεν
υποχρεούται  να  προβεί  σε  καμία  συμπληρωματική  δαπάνη.  Συνεπώς  είναι
απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή
μετρήσεις αφού η προσφορά είναι  εξ  ορισμού της επιλογής του προμηθευτή ο
οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις

Άρθρο 10: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης –
Κατακύρωση 
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από
τον  Πρόεδρο  αυτής,  μισή  ώρα  πριν  από  την  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας.  Η
παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει
εμπρόθεσμα  αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή  λόγω  του  πλήθους  των
προσελθόντων  ενδιαφερομένων  οικονομικών  φορέων.  Η  λήξη  της  παραλαβής
κηρύσσεται  επίσης  από  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το
πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν  υποβληθεί
προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο
όσο  και  στον  φάκελο  αναγράφεται  η  ώρα και  ημέρα  υποβολής  και  η  σχετική
καταχώρηση  στο  φάκελο  μονογράφεται  από  τον  υπεύθυνο  υπάλληλο)  και  σε
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαμβάνει  τις  προσφορές  για  να  τηρηθεί  η  υπόλοιπη  διαδικασία  του
διαγωνισμού.  Η  υποβολή  μόνο  μίας  προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των  προσφορών  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στο  άρθρο  7.  Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, που περιέχει τα  δικαιολογητικά
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και



σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  όλα  τα  δικαιολογητικά  που
υποβάλλονται  κατά  το  στάδιο  αυτό  και  η  τεχνική  προσφορά,  ανά  φύλλο.  Η
Επιτροπή  Διαγωνισμού  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό,  το  οποίο  υπογράφεται  από  τα  μέλη  του  οργάνου.  Οι  φάκελοι  των
οικονομικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,
προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β)  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στον  έλεγχο  των
δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  στην  αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή
την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους. 
γ)  Οι  κατά  τα  ανωτέρω σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από
την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται  σε σχετικό πρακτικό,  μαζί  με
τους  λόγους  απόρριψης  όσων  προσφορών  κρίνονται  απορριπτέες.  Για  όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β'
οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε
μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
δ)  Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες.  Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  ένσταση,  σύμφωνα  με  το
άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες),  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει  τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Ο  προσωρινός  ανάδοχος  προσκαλείται  να  υποβάλλει  σε  φάκελο  με  σήμανση
«Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης»,  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατά
περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω
 Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της
Αναθέτουσας Αρχής με διαβιβαστικό,  στο οποίο  θα αναφέρονται  αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετημένα  μέσα  σε
καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με
κεφαλαία  γράμματα:  α)  Η  Περιγραφή   «Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης».  β)  Ο
πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό   γ) Ο αριθμός απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των ορών διακήρυξης και ο πλήρης
τίτλος  αυτής,   δ)  Η  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,   ε)  Τα  πλήρη
στοιχεία του αποστολέα – μειοδότη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Φυσικά πρόσωπα 
1.  Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  τόσο  για  τους
ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό,
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  σε  αυτούς  τους
οργανισμούς.  Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά



αυτά είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και
κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά : 
α) φορείς επικουρικής ασφάλισης,  β) οργανισμούς κύριας ασφάλισης, γ) όλους
τους  απασχολούμενους  στην  επιχείρηση,  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας,  που
είναι  ασφαλισμένοι  σε  οποιονδήποτε  ασφαλιστικό  οργανισμό,   δ)  περίπτωση
ατομικών επιχειρήσεων,  ε) όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι
επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.  
 
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
πως  οικονομικός  φορέας  είναι  ενήμερος   ως  προς  τις  φορολογικές  του
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο να είναι
σε  ισχύ  τουλάχιστον  ως  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής   των
δικαιολογητικών κατακύρωσης . 
 
3.   Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της  χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι «δεν τελώ υπό πτώχευση ,δεν έχω
υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης,  δεν  τελώ  υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου
δραστηριότητες  και  δεν  βρίσκομαι  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
και  β)  δεν  έχω  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» . Σε περίπτωση που δεν
εκδίδεται  κάποιο  από  τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  ή  δεν  καλύπτει  όλες  τις
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της
επιχείρησης ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 
 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης  από  το  όποιο  να  προκύπτει   η  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας,  και  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους.
 
5.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης που θα έχει εκδοθεί
το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 6.1 παρ.
1 της παρούσας Διακήρυξης,.  Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-  φυσικά  πρόσωπα   -  ομόρρυθμοι  εταίροι  και  διαχειριστές  ΙΚΕ  Ο.Ε  και  Ε.Ε  -
διαχειριστές  Ε.Π.Ε  -  Πρόεδρος  και  Δ/νων  Σύμβουλος  για  Α.Ε.  -  σε κάθε  άλλη
περίπτωση  νομικού  προσώπου  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποί.  Σημειώνεται  ότι  σε
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις,
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf
τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
 
 
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  του  εδαφίου  (α)  και   Οι  ομόρρυθμες  και
ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των



οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο
το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
 
Συνεταιρισμοί  Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  του  εδαφίου  (α)  και   Βεβαίωση
εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
Ενώσεις προμηθευτών Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
 
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 1. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά  που υπoβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον προσωρινό  ανάδοχο  να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
 2.  Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό
διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω
δικαιολογητικών,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο
72 του Ν.4412/16  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να
λαμβάνεται  υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν και ο
νέος μειοδότης δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα
και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 4 του Ν.4412/16).
3. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που  δηλώθηκαν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  79  του  Ν.4412/16  είναι  ψευδή  ή
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και,  με την επιφύλαξη
του  άρθρου  104του  Ν.4412/16,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν.4412/16 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  χωρίς  να
λαμβάνεται  υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν και ο
νέος  μειοδότης  υπέβαλε  αναληθή  ή  ανακριβή  δήλωση  η  διαδικασία  ανάθεσης
ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 3 του Ν.4412/16). 
 4.  Αν  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και
εμπροθέσμως, αποδεικνύεται η συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73
και 74  του Ν.4412/16 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75,76
και 77 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16 , καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο
72  του  Ν.4412/16  και  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  104  του  Ν.4412/16,  η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  χωρίς  να λαμβάνεται  υπόψη η
προσφορά του  προσφέροντος  που απορρίφθηκε.  Αν  και  ο  νέος  μειοδότης  δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο
1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/16  η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 5
του  Ν.4412/16).      Η  επιτροπή  εισηγείται/γνωμοδοτεί  με  πρακτικό  επί  της
αποδοχής ή μη των παραπάνω δικαιολογητικών το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως
στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου, είτε ως εκπτώτου και ανάδειξη του
επόμενου  μειοδότη,  είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  σύμφωνα  με  τις
παραπάνω παραγράφους 2, 3 ή 4, είτε κατακύρωσης της σύμβασης.         Η
Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη



στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για  ενημέρωση.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Αλλαγή ώρας και ημέρας δημοπρασίας 
 Αν  για  οποιοδήποτε  λόγο  δε  διεξαχθεί  η  δημοπρασία  την  προαναφερθείσα
ημερομηνία  για  λόγους  ανώτερας  βίας  (π.χ.  μη απαρτία,  απεργία,  υπηρεσιακοί
λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά από την
αρχική ημερομηνία  διαγωνισμού.  Αν η  ημέρα αυτή είναι  αργία,  ο  Διαγωνισμός
αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα με τους
συμμετέχοντες που κατέθεσαν φάκελο στο πρωτόκολλο , μέχρι την καταληκτική
ημέρα και ώρα που ορίζεται  στην παρούσα. Στην περίπτωση αυτή,  η Υπηρεσία
ενημερώνει  με  τηλεομοιοτυπία  ή  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  τους
Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.
Άρθρο 13ο Ενστάσεις 
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών.  Για  ένσταση  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία
άσκησης της είναι  πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν
4412/16 , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης
ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης
αξίας. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με
πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η  ένσταση  γίνει  δεκτή  από  το  αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Χρόνος παράδοσης- Τόπος παράδοσης 
1.  Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε δυο(2) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης.
Οι κυρώσεις για την εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας ορίζονται ρητώς στο
άρθρο 207 του Ν. 4412/2016, 
 2.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδη μέσα στα χρονικά όρια και
με τον τρόπο που ορίζει  η σύμβαση πλήρως τοποθετημένα στους χώρους των
παιδικών χαρών.
 
ΑΡΘΡΟ 15ο : Παραλαβή ειδών 
 1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία
έχει  οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό
έλεγχο  εντός  2  ημερών  από  την  παράδοση  των  υλικών.  Κατά  την  διαδικασία
παραλαβής του υλικού καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής..
2.  Η  ολοκλήρωση  της  προμήθειας  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων
παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση ασάφειας
ή αοριστίας ισχύ έχει το άρθρο 209 του Ν.4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο : 
Τρόπος  πληρωμής  Η  πληρωμή  της  αξίας  των  ειδών  της  παρούσης  θα  γίνει
συνολικά μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο : 
 Ισχύς προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία
αλλαγή για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών,  από την επόμενη της ημέρας  του
διαγωνισμού.  
 
2.  Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος  μικρότερο  του προβλεπομένου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 



ΑΡΘΡΟ 18ο : Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
 Η κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου  ρυθμίζεται από τις διατάξεις του
άρθρου 203 του Ν.4412/8-8-2016 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο : Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης  το πλήρες σώμα  θα
αναρτηθεί  στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  12  ημέρες  πριν  από  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού   και  στην
ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη διακήρυξης  στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Μελέτη σκοπιμότητας
Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  προμήθεια  και  τοποθέτηση  οργάνων  για  την

ανακατασκευή  των  υφιστάμενων  παιδικών  χαρών  στην  Τ.Κ  Θεσπρωτικού  και  Τ.Κ
Παπαδατών του Δήμου Ζηρού

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ανάπλαση, τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά, των
παραπάνω παιδικων χαρων  με την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού (παιχνίδια,
καθίσματα, κάδοι απορριμμάτων κλπ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές
που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ ’αρίθμόν 28492/11-05-2009 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009)  και  την αναθεώρηση αυτής υπ’  αριθμόν 27934/2014,
καθώς  και  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  ασφαλείας  και  πιστοποίησης  ΕΝ1176:2008  και
ΕΝ1177:2008 και τις ισχύουσες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές. 

 Στόχος  είναι η δημιουργία ασφαλών χώρων παιχνιδιού.

Β. Υφιστάμενη κατάσταση
Οι  παιδικές χαρές, δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές ασφαλείας,  γεγονός που τις

καθιστά  ακατάλληλες  για  τους  χρήστες.  Δεδομένου  ότι  οι  εν  λόγω  χώροι  στερούνται
προδιαγραφών ασφαλείας, καθίσταται σαφές πως δεν μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας EN1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 και
την Υπουργική Απόφαση 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) και την αναθεώρηση
αυτής 27934/2014. 

Τα  σημαντικότερα  προβλήματα  αφορούν  τον  υφιστάμενο  εξοπλισμό,  ο  οποίος  είναι
παλιός,  παρουσιάζει  λειτουργικά  προβλήματα  κυρίως  λόγω  κακής  συντήρησης  και
λανθασμένης  χρήσης  ενώ  δεν  υπάρχει  το  απαραίτητο  περίφραγμα  που  παρέχει  την
απαιτούμενη ασφάλεια στους χρήστες-παιδιά.  Τα παιχνίδια και  ο αστικός εξοπλισμός που
είναι  εγκατεστημένος  στους  χώρους,  έχουν  υποστεί  φθορές  που  καθιστούν  την
αποκατάστασή τους αδύνατη. 

Σύμφωνα  με  όλα  τα  παραπάνω,  προκύπτει  η  ανάγκη  τοποθέτηση  νέου  ασφαλούς,
πιστοποιημένου  εξοπλισμού,  που  να  περιλαμβάνει  δραστηριότητες  για  όλες  τις  ηλικιακές
ομάδες, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των χώρων  και την πιστοποίησή τους από την
Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών.

Όσον  αφορά,  στο  θέμα  της  καταλληλότητας  των  υφιστάμενων   παιδικών  χαρών,
πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας.

Γ. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα



Οι  χώροι  της   παιδικής  χαράς  θα  παραδοθουν  σε  κατάσταση  πλήρους  και
απρόσκοπτης λειτουργίας,  με τον προδιαγραφόμενο εξοπλισμό πλήρως τοποθετημένο και
έτοιμο προς χρήση. Πριν και μετά  την ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, θα
παραδοθούν  στην  Υπηρεσία  οι  απαιτούμενες  πιστοποιήσεις,  τα  βιβλία  συντηρήσεων  και
εγχειρίδιο  περιοδικής  συντήρησης,  καθώς  και  οποιοδήποτε  επιπλέον  έγγραφο  ή
πιστοποιητικό άλλο απαιτείται από την νομοθεσία.. 

Για  την  προστασία  των  χρηστών  από  τους  κινδύνους  πτώσεων,  προβλέπεται  η
τοποθέτηση ειδικών ελαστικών πλακιδίων απορρόφησης κρούσεων.

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός
της παιδικής χαράς με κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να γίνει αντικατάσταση του
υφιστάμενου  επικίνδυνου  και  μη  πιστοποιημένου  εξοπλισμού,  με  παιχνίδια
ασφαλή και κατάλληλα, ώστε να αναπτυχθεί ένας ασφαλής χώρος για παιχνίδι
και ξεκούραση. Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη
όλες  οι  παράμετροι  που  περιγράφονται  αναλυτικά  στα  προαναφερόμενα
πρότυπα ασφαλείας και την ελληνική νομοθεσία

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες για τις δυο παιδικές χαρές καθορίζονται ως εξής:

α/α Περιγραφή Μοναδα
μετρησης Ποσότητα

1 Μεταλλική διθέσια κούνια παίδων τεμ 2

2 Μεταλλική διθέσια κούνια νηπίων τεμ 2

3 Μεταλλική τραμπάλα τεμ 2

4 Μύλος παίδων τεμ 2

5 Μεταλλική τσουλήθρα 2m τεμ 1

6 Ελατήριο Πασχαλίτσα τεμ 2

7 Αναρρίχηση τεμ 1

8 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1

9 Κινητή γέφυρα τεμ 1

10 Τραπεζόπαγκος τεμ 2

11 Παγκάκι απλό τεμ 4

12 Πινακίδα πάρκου τεμ 2



13 Μεταλλική περίφραξη μετρα 116

14
Δίφυλλη πόρτα μεταλλικής

περίφραξης τεμ 2

15 Δοχείο Απορριματων τεμ 3

16
Ελαστικό δάπεδο απορρόφησης

κρούσεων για κρισιμο υψος πτωσης
1400mm

τετ. μετρα 300

17
Ελαστικό δάπεδο απορρόφησης

κρούσεων για κρισιμο υψος πτώσης
2200mm

τετ. μετρα 35

18

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού Για κατασκευές από

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

m3 27

19 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) kg 576

20 Φωτιστικό ύψους 4 μέτρων τεμ 6



21 Λοιπές Εργασίες πλήρωσης
επιστρώσεων , φύτευσης 

κατά
αποκοπή  1

Η Συντάξασα

                                                                                             Μαστορα Ευσταθία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
Δ/νση:  Τεχνικών  Υπηρεσιών,
Περιβάλλοντος 
& Πολεοδομίας Τμήμα Τεχνικών Έργων  
Ταχ. Δ/νση:  Πλατεία Γεννηματά ENEΡΓΕΙΑ  : Προμήθεια και τοποθέτηση 

οργάνων σε παιδικές χαρές  της Δ.Ε 
Θεσπρωτικού

Φιλιππιάδα  Τ.Κ. 48200

ΤΗΛ/FAX: 2683360618

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.   Απαιτήσεις ασφαλείας , πρότυπα , πιστοποίηση   

Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των
παιδιών. 

Ειδικότερα: 

α)  Ο  εξοπλισμός  πρέπει  να  είναι  ειδικά  σχεδιασμένος  για  ατομικό  ή
ομαδικό παιχνίδι. 

β) Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που
προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να φέρουν
βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα
από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού. 

γ)  Οι  επιφάνειες  πτώσης  και  συγκεκριμένα  τα  ελαστικά  πλακίδια
ασφαλείας  πρέπει  να πληρούν τις  προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ
ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν βεβαίωση
ελέγχου  και  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  με  τα  αντίστοιχο  πρότυπα  από
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού. 



δ)  Η  Εταιρεία  κατασκευής  του  εξοπλισμού  των  παιχνιδιών,  και  των
πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO
14001.  Η  Εταιρεία  κατασκευής  του  αστικού  εξοπλισμού  πρέπει  να  είναι
πιστοποιημένη  κατά  ISO  9001.  Tα  εν  λόγω  πιστοποιητικά  πρέπει  να
προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού.

δ) Τα φωτιστικά σώματα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς
προτύπων ΕΝ 60598-1:2008, ΕΝ 60598-2-3:2003 και ΕΝ 62262:2002 και να
φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο
πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης . Τα ζητούμενα σ αυτή την
παράγραφο πιστοποιητικά θα προσκομιστούν προ της απόφασης κατακύρωσης.

Επιτρέπεται  η  συμμόρφωση  προς  άλλα  πρότυπα  ή  προδιαγραφές  ασφαλείας
πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι  αυτά θα είναι  τουλάχιστον
ισοδύναμα  προς  τα  αναφερόμενα.  Η  ισοδυναμία  αυτή  θα  τεκμαίρεται  από  αναλυτική
τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των
αρμοδίων αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. 

Eπίσης ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή
ο διανομέας που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει
να διαθέτουν για καθένα από αυτούς, πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από
διαπιστευμένο  φορέα  ελέγχου  και  πιστοποίησης  με  το  οποίο  αποδεικνύεται  η
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.

Το  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  περιλαμβάνεται  στις  προκαταρτικές
πληροφορίες  αναφορικά  με  την  ασφάλεια  των  εξοπλισμών  και  πρέπει  να
προσκομίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς.

Θα υποβληθούν επίσης Πιστοποιητικά συμμόρφωσης , Τεχνικές περιγραφές και
Τεχνικές Προδιαγραφές, Εικονογραφημένο υλικό, αναλυτικά σχέδια κατόψεων και όψεων,
όπου να διαφαίνεται η τελική μορφή αλλά και οι βασικές διαστάσεις του κάθε εξοπλισμού
[Διαστάσεις εξοπλισμού (μήκος, πλάτος, ύψος) και Διαστάσεις χώρου ασφαλείας (μήκος,
πλάτος,  μέγιστο  ύψος  πτώσης)],  εγχειρίδιο  οδηγιών  περιοδικής  συντήρησης  του
εξοπλισμού.  Το  υλικό  αυτό  θα  πρέπει  να  τεκμαίρει  την  πλήρη  συμφωνία  των
προσφερόμενων από τον ανάδοχο ειδών με τα προδιαγεγραμμένα από τη Μελέτη είδη,
τόσο σε  επίπεδο  μορφής  και  διαστάσεων αλλά και  σε  επίπεδο  υλικών και  ποιότητας
κατασκευής. 

Β.  ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ     –ΕΙΔΗ     ΥΛΙΚΩΝ 
Β1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Στις παραπάνω διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και
των χώρων ασφαλείας επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%, όπως επίσης και
±10% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων. 
Αποκλίσεις  στο μέγιστο  ύψος πτώσης των παιχνιδιών  επιτρέπονται  σε  ποσοστό
±10%,  αντιστοίχως.  Σε  περίπτωση  που  οι  αποδεκτές  αποκλίσεις  στον  χώρο
ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού σε σχέση με τις αναφερόμενες
στην μελέτη διαστάσεις, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση στην
ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς
τον Δήμο. 
Επιπλέον,  σε  περίπτωση  που  οι  αποδεκτές  αποκλίσεις  στο  ύψος  πτώσης  των
εξοπλισμών, οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο
στην μελέτη,  αυτό θα συνεπάγεται  και  την αντίστοιχη αύξηση του πάχους του
προσφερόμενου  δαπέδου,  ώστε  οι  επιφάνειες  απορρόφησης  κραδασμών  να
πληρούν  τις  απαιτήσεις  του  ύψους  πτώσης  των  εξοπλισμών,  χωρίς  επιπλέον
οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο. 
Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει  να δεσμεύεται  με σχετική υπεύθυνη
δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού.



 Επιπλέον, τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού  να  είναι  απολύτως  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  Τεχνικές
Προδιαγραφές,  ως  προς  τον  τύπο  και  το  πλήθος  των  δραστηριοτήτων  που
προσφέρουν,  τις  ηλικιακές  ομάδες  στις  οποίες  απευθύνονται  και  τα  υλικά
κατασκευής,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  ισονομία  μεταξύ  των  συμμετεχόντων.
Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές
και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Β2. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι διαστάσεις του εξοπλισμού είναι οι προτεινόμενες, με περιθώριο απόκλισης 10%
κατά το μείζον και έλασσον των συνολικών διαστάσεων καθώς και των διαστάσεων
των επί μέρους στοιχείων. Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων
δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Β3. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

Όλα  τα  όργανα  παιδικής  χαράς  θα  είναι  κατασκευασμένα  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Τα υλικά θα αντέχουν στην χρήση, τον χρόνο
και τις καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τοποθέτησης
και συντήρησης του εργοστασίου. 
Το ξύλο από το οποίο θα κατασκευαστούν πρέπει να είναι συμπαγές η επικολλητή
ξυλεία κωνοφόρων, προϊόν υψηλής ποιότητος με μεγάλες μηχανικές αντοχές και
αντοχές στις καιρικές συνθήκες καθώς και δυνατότητα για μεγάλα κουρμπαριστά
σχήματα, που δεν έχει η κοινή συμπαγής ξυλεία. Το ξύλο αυτό θα πρέπει μετά από
κατάλληλη επεξεργασία με τεχνικές εμποτισμού υπό πίεση και με υλικά μη τοξικά
και αβλαβή για τον χρήστη και το φυσικό περιβάλλον να αποκτά αντοχή και να
μην προσβάλλεται από σάπισμα και έντομα. Το χρησιμοποιημένο προϊόν για τον
εμποτισμό του ξύλου για την κατασκευή παιδικών χαρών θα είναι ένα συντηρητικό
για ξύλα χωρίς χρώμιο και αρσενικό με την προληπτική δράση ενάντια στο έντομο,
την αποσύνθεση και τη μυκητιακή αποσύνθεση.
Τα  βερνίκια  και  τα  χρώματα  που  χρησιμοποιούνται  για  να  προστατεύουν  την
ξύλινη επιφάνεια πρέπει να είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το
περιβάλλον και σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες  προδιαγραφές. 
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού
όπως και τα εξαρτήματα συναρμογής (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι) πρέπει να είναι
από  ανοξείδωτο  χάλυβα  ή  από  χάλυβα  θερμογαλβανισμένο  ή
ηλεκτρογαλβανισμένο  όπου  έχει  προηγηθεί  προετοιμασία  της  επιφάνειας  με
αμμοβολή 
Τα σχοινιά θα είναι ειδικά συρματόσχοινα επενδεδυμένα με πολυπροπυλένιο και θα
είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι υψηλής αντοχής για να μην
κόβονται.
Τα πλαστικά στοιχεία που ίσως απαιτηθούν (π.χ. τάπες), να έχουν μεγάλη αντοχή
στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και να έχουν την
δυνατότητα ανακύκλωσης.
Η θεμελίωση του οργάνου θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει το
φυσικό περιβάλλον και να είναι σύμφωνα με τις ισχυουσες  Προδιαγραφές.

Γ.           Τεχνικές  περιγραφές  οργάνων  παιδικής  χαράς  και  αστικού
εξοπλισμού

1. Μεταλλική Διθέσια κούνια παίδων

Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας
Μήκος 3600 mm

Απαιτούμενος χώρος
7200Χ3600mm

Πλάτος 1300 mm 25,9m2
Ύψος 2300 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1200 mm



Ηλικιακή ομάδα 3+

Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,
Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα,
Δύο (2) καθίσματα κούνιας.
Περιγραφή
Η οριζόντια δοκός της κούνιας θα κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα
Φ89mm περίπου. Θα στηρίζεται σε δύο ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα
από  σιδηροσωλήνα  Φ76mm  περίπου.  Στο  κάτω  μέρος  της  δοκού  θα
συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, σχεδιασμένα για την
ανάρτηση  των  καθισμάτων.  Τα  καθίσματα  θα  έχουν   ενδεικτικές  διαστάσεις
440Χ180Χ40mm  και  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  καουτσούκ  με  εσωτερική
ενίσχυση από αλουμίνιο ή άλλο υλικό. Θα αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη
χρήση γαλβανισμένων αλυσίδων.

2. Μεταλλική Διθέσια κούνια νηπίων

Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας
Μήκος 3600 mm

Απαιτούμενος χώρος
7200Χ3600mm

Πλάτος 1300 mm 25,9m2
Ύψος 2300 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1200 mm

Ηλικιακή ομάδα 1,5+

Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,
Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα,
Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες.
Περιγραφή
Η οριζόντια δοκός της κούνιας θα κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα
Φ89mm περίπου. Θα στηρίζεται σε δύο ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα
από  σιδηροσωλήνα  Φ76mm  περίπου.  Στο  κάτω  μέρος  της  δοκού  και  σε
κατάλληλες  θέσεις  θα  συγκολλούνται  τέσσερα  κουζινέτα  από  γαλβανισμένο
χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα θα
έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι θα  κατασκευασμένα από
καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο ή άλλο υλικό.. Θα αναρτώνται
από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

3. Μεταλλική τραμπάλα

Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες,
Μία (1) βάση ταλάντωσης.
Περιγραφή



Η δοκός ταλάντωσης θα κατασκευάζεται  από μία σιδηροσωλήνα Φ76mm
περιπου στις  άκρες  της  οποίας  τοποθετούνται  τα καθίσματα από κόντρα πλακέ
θαλάσσης 21mm ή άλλο υλικό. Κάτω από τα καθίσματα θα εφαρμόζεται ελαστικό
υλικό  κατάλληλου  παχους  και  ημικυκλικής  μορφής  για  την  απόσβεση  της
ταλάντωσης.  Μπροστά  από  κάθε  κάθισμα  θα  τοποθετείται  μία  χειρολαβή
κατασκευασμένη  από  σιδηροσωλήνα  που  στις  άκρες  της  προσαρμόζονται
χειρολαβές  από  πολυπροπυλένιο.  Η  βάση  ταλάντωσης  θα  αποτελείται  από  δύο
σιδηροσωλήνες  Φ76mm  περίπου  οι  οποίες  ενώνονται  μεταξύ  τους  με  ένα
μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του οργάνου. 

4. Mύλος Παιδων

Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας
Μήκος 1600 mm

Απαιτούμενος χώρος
5600Χ5600mm

Πλάτος 1600 mm 24,6m2
Ύψος 850mm Μέγιστο ύψος πτώσης 250mm
Ηλικιακή ομάδα 3+

 Μία (1) βάση στήριξης, 
 Έναν (1) μύλο παίδων, 
 Έναν (1) άξονα περιστροφής. 
Περιγραφή 
Η βάση στήριξης του μύλου είναι  κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ33mm
περίπου  σε  συνδυασμό  με  σιδηροδοκούς  τύπου  L  30Χ30mm.  Πάνω  στη  βάση
τοποθετείται  το  πάτωμα  από  κόντρα  πλακέ  θαλάσσης  ή  άλλο  υλικό  με
αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Πάνω στο πάτωμα τοποθετούνται έξι
κάγκελα  συγκράτησης  ύψους  750mm περίπου από  σιδηροσωλήνα.  Τα κάγκελα
έχουν μορφή στρογγυλεμένου Γ και φέρουν αντηρίδες εσωτερικά για τη καλύτερη
στήριξη τους. Στο κέντρο του πατώματος βρίσκεται ο άξονας περιστροφής από
μασίφ  χαλύβδινο  σωλήνα  Φ45mm περίπου ,  καλυμμένος  με  σιδηροσωλήνα.  Ο
άξονας  μέσω  κατάλληλης  διάταξης  ένσφαιρων  τριβέων  μεταδίδει  κίνηση  στον
μύλο.

5. Μεταλλική τσουλήθρα 

Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας
Μήκος 2350 mm

Απαιτούμενος χώρος
5850Χ3750mm

Πλάτος 750 mm 18,6m2
Ύψος 1900mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1000mm
Ηλικιακή ομάδα 1,5+
 Μία (1) σκάλα ανάβασης,
  Μία (1) μεταλλική πλατφόρμα, 
 Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα. 
Περιγραφή
 Η  σκάλα  ανάβασης  κατασκευάζεται  από  τέσσερις  σιδηροδοκούς  60Χ60mm
περίπου  που  ενώνονται  ανά  δύο  σε  σχήμα  «λ».  Ανάμεσα  στις  σιδηροδοκούς
συγκολλούνται  τα  σκαλοπάτια  από  σιδηροσωλήνα  Φ26mm  περίπου  και  στην
εξωτερική πλευρά οι χειρολαβές από σιδηροσωλήνα ίδιος διατομής ή άλλο υλικό. Η
πλατφόρμα  κατασκευάζεται  από  αντιολισθητική  λαμαρίνα  και  συγκρατείται
ανάμεσα στις σιδηροδοκούς. Στην πλευρά απέναντι από τη σκάλα προσαρμόζεται η
τσουλήθρα, η οποία κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα με προστατευτικά
πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό.



6. Ελατήριο Πασχαλίτσα

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Ενδεικτικές απαιτήσεις ασφαλείας
Μήκος 850 mm

Απαιτούμενος χώρος
2900Χ2500mm

Πλάτος 450 mm 7,5m2
Ύψος 850 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 600 mm

Ηλικιακή ομάδα 1,5+

Μία (1) πασχαλίτσα με χειρολαβές και κάθισμα,
Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.
Περιγραφή

Η μορφή της πασχαλίτσας θα κατασκευάζεται από δύο όμοια, αντικριστά
κόντρα πλακέ θαλάσσης, ενδιάμεσα των οποίων θα τοποθετείται  το κάθισμα με
αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετούνται
σιδηροσωλήνες για τη στήριξη των χεριών και των ποδιών του χρήστη. Στο κάτω
μέρος  του  καθίσματος  και  με  τη  χρήση  κατάλληλης  βάσης  θα  στερεώνεται  το
ελατήριο  από γαλβανισμένο  χάλυβα που θα φέρει  ειδικούς αποστάτες,  για την
αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

7. Αναρρίχηση

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Ενδεικτικές απαιτήσεις ασφαλείας
Μήκος 2050 mm

Απαιτούμενος χώρος
5650Χ4600mm

Πλάτος 1000mm 25,9m2
Ύψος 1920mm Μέγιστο ύψος πτώσης 2000 mm

Ηλικιακή ομάδα 3+

 Μία (1) κλιμακωτή αναρρίχηση, 
 Ένα (1) πλέγμα αναρρίχησης, 
 Μία (1) αναρρίχηση «φιδάκι»,
  Μία (1) κάθετη αναρρίχηση, 
 Δύο (2) δοκούς σύνδεσης.
 Περιγραφή 
Το όργανο συντίθεται από δύο κεκλιμένες πλευρές που ενώνονται μεταξύ τους με
δύο  σιδηροδοκούς  60Χ40mm  περίπου.  Η  μία  κεκλιμένη  πλευρά  φέρει  μία
κλιμακωτή αναρρίχηση που αποτελείται από δύο επικολλητές δοκούς 100Χ100mm
περίπου  ενωμένες  μεταξύ  τους  με  πέντε  σιδηροσωλήνες  Φ26mm  περίπου  η
καθεμία.  Στην  απέναντι  συμμετρική  πλευρά  έχει  ένα  πλέγμα  αναρρίχησης  με
σχοινιά  επικαλυμμένα  με  πολυπροπυλένιο  το  οποίο  στηρίζεται  δύο  επικολλητές
δοκούς 100Χ100mm περίπου. Μέσα στο τρίγωνο που δημιουργείται τοποθετείται
μία  αναρρίχηση  «φιδάκι»  από  σιδηροσωλήνα  Φ32mm  περίπου  ο  οποίος  έχει
συγκολλημένα ημικύκλια από σιδηροσωλήνα ίδιας διατομής και απέναντι  αυτής,
μία κάθετη αναρρίχηση από σιδηροσωλήνα Φ32mm περίπου.

8. Τραμπάλα Ελατηρίου

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Ενδεικτικές απαιτήσεις ασφαλείας
Μήκος 1500 mm

Απαιτούμενος χώρος
3600Χ2400mm

Πλάτος 300mm 8,7m2
Ύψος 900mm Μέγιστο ύψος πτώσης 600 mm

Ηλικιακή ομάδα 3+

 Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, 



 Δύο (2) μορφές με χειρολαβές, 
 Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης. 
Περιγραφή
 Η  κεντρική  δοκός  ταλάντωσης  αποτελείται  από  δύο  ξύλινες  ή  μεταλλικές
επικολλητές δοκούς 90Χ45mm περίπου στις άκρες της οποίας τοποθετούνται τα
καθίσματα  από  κόντρα  πλακέ  θαλάσσης  με  αντιολισθητική  επιφάνεια  στη  μία
πλευρά.  Ενδιάμεσα  των  δύο  δοκών  τοποθετούνται  οι  μορφές  των  ζώων  από
κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό  με δύο χειρολαβές και δύο ποδολαβές από
πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της δοκού και με τη
χρήση κατάλληλης  βάσης στερεώνονται  τα ελατήρια από γαλβανισμένο  χάλυβα
που φέρουν ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων

9. Ξύλινη κινητή γέφυρα 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Ενδεικτικές απαιτήσεις ασφαλείας
Μήκος 2800 mm

Απαιτούμενος χώρος
5800Χ4000mm

Πλάτος 1000 mm 23,2m2
Ύψος 1150 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 250 mm

Ηλικιακή ομάδα 3+

Μία (1) βάση στήριξης,
Επτά (7) σκαλοπάτια,
Περιγραφή

Η βάση της γέφυρας θα κατασκευάζεται  από δύο παράλληλα Π, που το
καθένα  θα  αποτελείται  από  δύο  κάθετες  επικολλητές  δοκούς  100Χ100mm
τουλάχιστον, που ενώνονται μεταξύ τους με μία οριζόντια δοκό ίδιας διατομής. Τα
δύο  Π  θα  ενώνονται  μεταξύ  τους  με  δύο  δοκούς,  μία  σε  κάθε  άκρο,  ίδιας  ή
μικρότερης διατομής που τοποθετούνται κοντά στο έδαφος και θα είναι η είσοδος
της γέφυρας. Ακολουθούν επτά σκαλοπάτια, τα οποία θα αναρτώνται από τα Π με
τη χρήση ανοξείδωτων αλυσίδων και θα συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλο
σχοινί.  Ανάμεσα  στα  σκαλοπάτια  θα  τοποθετούνται  ειδικοί  αποστάτες  για  την
αποφυγή παγιδευσεων.

10.Τραπεζόπαγκος 

Ενδεικτικές διαστάσεις 
Μήκος 1750 mm Ύψος 750 mm
Πλάτος 1600 mm

Μία (1) επιφάνεια πάγκου,
Δύο (2) επιφάνειες για κάθισμα,
Έναν (1) σκελετό στήριξης.
Περιγραφή

Ο τραπεζόπαγκος θα στηρίζεται σε έναν σκελετό από επικολλητές δοκούς
100Χ45mm  τουλάχιστον  σε  σχήμα  τραπεζίου.  Στο  πάνω  μέρος  θα  βιδώνεται
επιφάνεια πάγκου από επικολλητές δοκούς 145Χ45mm τουλάχιστον. Εκατέρωθεν
του  πάγκου  θα  βιδώνονται  δύο  επιφάνειες  για  κάθισμα  από  δύο  επικολλητές
δοκούς  ίδιας  διατομής.  Ο  σκελετός  θα  ενισχύεται  με  σιδηροσωλήνες  Φ40mm
τουλάχιστον για την καλύτερη σταθερότητα της κατασκευής.

11.Παγκάκι απλό

Ενδεικτικές Διαστάσεις
Μήκος 1750 mm
Πλάτος 600 mm



Ύψος 800 mm
Ύψος καθίσματος 500 mm

Δύο (2) βάσεις στήριξης,
Πέντε (5) ξύλινες δοκούς.

Περιγραφή
Το  παγκάκι  θα  στηρίζεται  σε  δύο  μεταλλικές  βάσεις  από  καμπύλο

σιδηροσωλήνα Φ76mm περίπου  και μία κοιλοδοκό 60Χ25mm περίπου σε σχήμα Γ.
Πάνω στην κοιλοδοκό θα βιδώνονται πέντε επικολλητές δοκοί 95Χ45mm, τρεις για
το κάθισμα και δύο για την πλάτη.

12.Πινακίδα πάρκου
Ενδεικτικές Διαστάσεις
Μήκος 600 mm
Πλάτος 90 mm
Ύψος 2000 mm

Η πινακίδα θα αποτελείται από :
Δύο (2) ξύλινους ορθοστάτες,
Μία (1) πινακίδα.

Περιγραφή
Η πινακίδα θα στηρίζεται σε δύο επικολλητές κολώνες 84Χ84mm περίπου.

Θα αποτελείται από μία πινακίδα διαστάσεων 600Χ900mm περίπου, από λαμαρίνα
2mm με τυπωμένες όλες τις  πληροφορίες που απαιτούνται από την υπουργική
απόφαση 27934:2014 για μία παιδική χαρά. 

13.Μεταλλική περίφραξη

Ενδεικτικές Διαστάσεις
Μήκος 1560 mm
Πλάτος 60 mm
Ύψος 1000 mm

Η περίφραξη θα αποτελείται από :
Δύο (2) βάσεις στήριξης,
Ένα (1) μεταλλικό πλαίσιο.

Περιγραφή
Η περίφραξη  θα  στηρίζεται  σε  δύο  κοιλοδοκούς  60Χ60mm περίπου  και

ύψους 1000mm τουλάχιστον . Πάνω στις κοιλοδοκούς και σε απόσταση 50mm
από το έδαφος περίπου , θα συγκολλάται το πλαίσιο συνολικού ύψους 860mm. Το
πλαίσιο θα αποτελείται από δύο οριζόντιες σιδερένιες δοκούς 60Χ4mm και μήκους
1440mm και  δεκατέσσερις  κάθετες  σιδηροσωλήνες  Φ19mm,  τοποθετημένες  σε
σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους. 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της περίφραξης θα είναι κατασκευασμένα από
γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.
Η  κατασκευή  θα  είναι  σχεδιασμένη  έτσι  ώστε  να  μην  παρουσιάζει  κινδύνους
παγίδευσης  οποιουδήποτε  μέρους  του  σώματος,  σύμφωνα  με  το  ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΝ 1176 για την ασφάλεια στις παιδικές χαρές.  

14.Δίφυλλη πόρτα μεταλλικής περίφραξης



Ενδεικτικες Διαστάσεις
Μήκος 2000 mm
Πλάτος 60 mm
Ύψος 1000 mm

Η πόρτα της περίφραξη θα αποτελείται από :
Δύο (2) βάσεις στήριξης,
Δύο (2) ανοιγόμενα μεταλλικά πλαίσια.

Περιγραφή
Το  κάθε  φύλλο  της  πόρτας  θα  στηρίζεται  σε  μία  κοιλοδοκό  διατομής

60Χ60mm και ύψους 1000mm. Πάνω στις κοιλοδοκούς και σε κατάλληλες θέσεις,
θα συγκολλώνται μεντεσέδες βαρέως τύπου για την ανάρτηση του φύλλου. Το
κάθε  ανοιγόμενο  πλαίσιο  θα  αποτελείται  από  δύο  οριζόντιες  σιδερένιες  λάμες
60Χ4mm  και  μήκους  940mm  και  οκτώ  κάθετες  σιδηροσωλήνες  Φ19mm,
τοποθετημένες σε σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους. 

Όλα  τα  μεταλλικά  στοιχεία  της  πόρτας  θα  είναι  κατασκευασμένα  από
γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.
Η  κατασκευή  θα  είναι  σχεδιασμένη  έτσι  ώστε  να  μην  παρουσιάζει  κινδύνους
παγίδευσης  οποιουδήποτε  μέρους  του  σώματος,  σύμφωνα  με  το  ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΝ 1176 για την ασφάλεια στις παιδικές χαρές.  

15.Δοχείο απορριμμάτων

Ενδεικτικές Διαστάσεις
Μήκος 400 mm
Πλάτος 400 mm
Ύψος 1100 mm

Ο κάδος αποτελείται από :
Έναν (1) ορθοστάτη,
Έναν (1) κάδο απορριμμάτων.

Περιγραφή
Το δοχείο  πάρκου θα στηρίζεται  σε  έναν  ορθοστάτη από  σιδηροσωλήνα

Φ70mm ο οποίος θα καταλήγει  στο πάνω μέρος σε μία βάση στήριξης για τον
κάδο. Η βάση θα κατασκευάζεται από δύο σιδερένιες λάμες κυλινδρικού σχήματος
που  ενώνονται  με  δύο  διασταυρούμενες  λάμες  στον  σημείο  ένωσης  με  τον
ορθοστάτη. Η βάση θα καλύπτεται περιμετρικά από ξυλεία διατομής 55Χ35mm. Ο
κάδος θα κατασκευάζεται από λαμαρίνα 1,5mm και έχει  διάμετρο Φ275mm και
ύψος 340mm. Στον πυθμένα του θα υπάρχουν οπές για τη διαφυγή των υγρών
που εισέρχονται στον κάδο.

16.Δάπεδο απορρόφησης κρούσης για κρισιμο υψος πτωσης 1400mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ενδεικτικό Μήκος 500 mm
Ενδεικτικό Πλάτος 500 mm
Ενδεικτικό Ύψος 40 mm
Κρίσιμο ύψος πτώσης 1400mm



Περιγραφή
Το  δάπεδο  απορρόφησης  κρούσης  θα  συντίθεται  από  τετράγωνα  πλακίδια
ενδεικτικών διαστάσεων 500x500mm και πάχους 40mm. Τα πλακίδια θα έχουν
εξεταστεί  από εγκεκριμένο  φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με  τις  μεθόδους που
καθορίζονται  στο  Ευρωπαϊκό  Πρότυπο  ΕΝ1177:2008  και  φέρουν  πιστοποίηση
σύμφωνα με το ΕΝ1176-1:2008 για κρίσιμο ύψος πτώσης 1400mm.
Θα κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου από μείγμα χρωματισμένων, ανακυκλωμένων
κόκκων καουτσούκ και κόλλας πολυουρεθάνης, συμπιεσμένων σε θερμή πρέσα με
χρήση  ειδικού  καλουπιού.  Οι  πλάκες  θα  είναι  ομοιογενείς  και  χρωματισμένες
ομοιόμορφα  σε  όλη  τη  μάζα  τους.  Στο  κάτω  μέρος  θα  φέρουν  ειδικά
διαμορφωμένες προεξοχές και αυλακώσεις για τη δίοδο των νερών της βροχής. Οι
προεξοχές θα έχουν δύο μορφές, σφαιρικές και τραπεζοειδείς και τοποθετούνται
εναλλάξ  σε  σειρές  δημιουργώντας  πλέγμα  για  την  ίση  κατανομή  της  δύναμης
κρούσης. 

17.  Δάπεδο απορρόφησης κρούσης για κρισιμο υψος πτωσης 2200mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ενδεικτικό Μήκος 500 mm
Ενδεικτικό Πλάτος 500 mm
Ενδεικτικό Ύψος 90 mm
Κρίσιμο ύψος πτώσης 2200mm

Περιγραφή
Το  δάπεδο  απορρόφησης  κρούσης  θα  συντίθεται  από  τετράγωνα  πλακίδια
ενδεικτικών διαστάσεων 500x500mm και πάχους 90mm. Τα πλακίδια θα έχουν
εξεταστεί  από εγκεκριμένο  φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με  τις  μεθόδους που
καθορίζονται  στο  Ευρωπαϊκό  Πρότυπο  ΕΝ1177:2008  και  φέρουν  πιστοποίηση
σύμφωνα με το ΕΝ1176-1:2008 για κρίσιμο ύψος πτώσης 2200mm.
Θα κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου από μείγμα χρωματισμένων, ανακυκλωμένων
κόκκων καουτσούκ και κόλλας πολυουρεθάνης, συμπιεσμένων σε θερμή πρέσα με
χρήση  ειδικού  καλουπιού.  Οι  πλάκες  θα  είναι  ομοιογενείς  και  χρωματισμένες
ομοιόμορφα  σε  όλη  τη  μάζα  τους.  Στο  κάτω  μέρος  θα  φέρουν  ειδικά
διαμορφωμένες προεξοχές και αυλακώσεις για τη δίοδο των νερών της βροχής. Οι
προεξοχές θα έχουν δύο μορφές, σφαιρικές και τραπεζοειδείς και τοποθετούνται
εναλλάξ σε σειρές δημιουργώντας πλέγμα  για την ίση κατανομή της δύναμης
κρούσης. 
Γενικά με την τοποθέτηση των  πλακιδίων ασφαλείας θα πρέπει να εξασφαλίζεται
ότι δε θα  δημιουργείται ανισοσταθμία με τον περιβάλλοντα χώρο προς αποφυγή
ατυχημάτων.

18.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΕΠΙ  ΤΟΠΟΥ,  ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΟΓΕΡΑΝΟΥ 

 Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
Τεχνολογίας  Σκυροδέματος  (ΚΤΣ),  με  την  διάστρωση  με  χρήση  αντλίας
σκυροδέματος ή πυργογερανού και  την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής
των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
 01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
 01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  



01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί
τόπου  του  έργου.  Επίσης  απαγορεύεται  η  χρήση  του  σκυροδέματος  μετά  την
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά
πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του
έργου,  του  σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η
προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα
παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των
αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το
μίγματος  και  η  μεταφορά  του  σκυροδέματος  στο  εργοτάξιο  προς  διάστρωση.
Επισημαίνεται  ότι  στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται  η
δαπάνη της εκάστοτε  απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για  την επίτευξη των
προβλεπομένων  χαρακτηριστικών  (αντοχής,  εργασίμου  κλπ)  υπό  την
εφαρμοζόμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται  ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου
στο σκυρόδεμα.   Η  απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση  των αδρανών και  η
περιεκτικότητα  σε  τσιμέντο  για  την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής
αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. β.
Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως)
που  προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας
ή/και  επιφανείας  και  η  διαμόρφωση  της  άνω  στάθμης  των  σκυροδοτουμένων
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου  αναφορικά  με  την  ποιότητα  και  τις  ανοχές  του  τελειώματος.  δ.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς
του  σκυροδέματος  (βαρέλας),  η  δαπάνη  μετάβασης  επί  τόπου,  στησίματος  και
επιστροφής  της  πρέσσας  σκυροδέματος  και  η  περισυλλογή,  φόρτωση  και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  ε.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
  ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (Αναθεωρείται με το
άρθρο ΟΙΚ 3215)

19 . Δομικά πλέγματα

 Δομικά πλέγματα B500C(S500s)

20.   Φωτιστικό ύψους 4 μέτρων

Το φωτιστικό θα αποτελείται από :
 1. Αγκύρια 
2. Ιστό 
3. Ακροκιβώτιο και καπάκι θυρίδας
 4. Φωτιστικό σώμα
Το φωτιστικό έχει συνολικό ύψος 4,0 μέτρα περίπου και θα φέρει ένα φωτιστικό
σώμα που θα δέχεται  λαμπτήρα υψηλής πίεσης ή αλογονιδίων μετάλλου μέχρι



150W.  Όλα  τα  μεταλλικά  μέρη  του  ιστού,  σε  όλα  τα  σημεία  τους,  θα  είναι
θερμογαλβανισμένα και βαμμένα ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστέρα.
Ιστός ηλεκτροφωτισμού κυκλικής διατομής , κατασκευασμένος από χάλυβα πάχους
3mm κατ'ελάχιστο, γαλβανισμένος εν θερμώ & βαμμένος ηλεκτροστατικά . Στη
βάση του θα έχει πλάκα έδρασης κυκλική η τετράγωνη και θα συνοδεύεται από
τέσσερα αγκύρια στήριξης επίσης γαλβανισμένα, με τις αντίστοιχες ροδέλες και τα
παξιμάδια αυτών. Ο ιστός θα φέρει οπή για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας
και θυρίδα επίσκεψης .
Το φωτιστικό είναι πλήρως εφοδιασμένο με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και τον
λαμπτήρα και θα παραδοθεί με ακροδέκτη, γείωση και πλήρη καλωδίωση 3x1,5
χλστ.  μέχρι  τη  θυρίδα  σύνδεσης  έτοιμο  και  συνδεδεμένο  με  το  εξωτερικό
ηλεκτρικό δίκτυο.
 Ο κατασκευαστής του φωτιστικού θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001
 Περιλαμβάνεται  η προμήθεια,  η μεταφορά του ιστού επί τόπου του έργου,  τα
μικροϋλικά και η εργασία της πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας του.
Τα φωτιστικά σώματα διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα ακόλουθα 
ισχύοντα ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα:
ΕΝ 60598-1:2008 +All/2009. Φωτιστικά σώματα – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
ΕΝ 60598-2-3:2003. Φωτιστικά σώματα – Μέρος 2 και 3: Ειδικές απαιτήσεις
EN 62208:2003
EN 62262:2002
Επίσης διαθέτουν πιστοποιητικό σήμανσης CE για οδικό φωτισμό

Τα φωτιστικά σε ότι αφορά τη μορφή , το σχήμα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους

θα επιλεγούν  σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

21. Λοιπές Εργασίες πλήρωσης , επιστρώσεων , φύτευσης 
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για να εξομαλυνθούν οι στάθμες των
χώρων των παιδικών χαρών με την τελική στάθμη του δαπέδου με τα ελαστικά
πλακίδια ασφαλείας της παιδικής χαράς . 
Ειδικότερα  :  Επιστρώσεις   από  αδρανή  3Α,  Πλήρωση  με  κηπαίο  χώμα  όπου
υποδείξει  η  επιβλέπουσα  αρχή,   φύτευση  10  θάμνων  polygala  multifolia  ή
αντίστοιχων..

Δ -Παράδοση 
Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν πλήρως τοποθετημένα στις παιδικές χαρές
στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
µελέτης.  Επίσης    θα  παραδίδονται  από  τον  ανάδοχο  μαζί  με  το  φάκελο
πιστοποίησης : 
1.  Σχέδιο  γενικής  διάταξης  σε  κατάλληλη  κλίμακα  ,  το  οποίο  συντάσσεται
σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  των  παραγράφων  του  άρθρου  3  της  υπ΄αριθμ.
28492/2009 απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις παρ. 3 και 4
του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ. 27934/2014 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. Στο σχέδιο θα
πρέπει να καθορίζεται συγκεκριμένα ο πιστοποιημένος εξοπλισμός με τους χώρους
πτώσης του. 
2. Τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ποιοτικά στοιχεία των υλικών και του
εξοπλισμού  που  χρησιμοποιήθηκαν,  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1176-
1:2008(  Πιστοποιητικά  συμμόρφωσης,  προκαταρτικές  πληροφορίες
κατασκευαστή /  προμηθευτή,  πληροφορίες  εγκατάστασης,  πληροφορίες  για τον
έλεγχο και την συντήρηση)  και ότι άλλο στοιχείο απαραίτητο για την συμπλήρωση
του φακέλου εκάστης παιδικής χαράς.
 3. Φωτογραφική τεκμηρίωση ανά παιδική χαρά. 

Με το πέρας της εγκατάστασης των εξοπλισμών και των δαπέδων ασφαλείας ο
ανάδοχος  σε  συνεργασία  με  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  δήμου  οφείλει  να
προγραμματίσει  και  να  αποπερατώσει  την  πιστοποίηση  της  εγκατάστασης  του



εξοπλισμού και του δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης, κατά τα οριζόμενα στις
προαναφερθείσες αποφάσεις από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης που έχει
επιλεχθεί από το Δήμο για τον σκοπό αυτό.
 Τα πιστοποιητικά θα παραδοθούν στην Υπηρεσία. 

Η Συντάξασα

Μάστορα Ευσταθία
Χημικός  Μηχανικός, ΠΕ

Φιλιππιάδα 24– 1- 2017
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών έργων

Ακρίβης Κωνσταντίνος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος 
& Πολεοδομίας Τμήμα Τεχνικών Έργων  
Ταχ. Δ/νση:  Πλατεία Γεννηματά ENEΡΓΕΙΑ  : Προμήθεια και 

τοποθέτηση οργάνων σε 
παιδικές χαρές  της Δ.Ε 
Θεσπρωτικού

Φιλιππιάδα  Τ.Κ. 48200

ΤΗΛ/FAX: 2683360618

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή
Μοναδα
μετρησης Ποσότητα Κόστος

Συνολικό
κόστος σε

ευρώ 

1 Μεταλλική διθέσια κούνια
παίδων

τεμ 2 570,00 1.140,00

2
Μεταλλική διθέσια κούνια

νηπίων τεμ 2 670,00 1.340,00

3 Μεταλλική τραμπάλα τεμ 2 150,00 300,00

4 Μύλος παίδων τεμ 2 500,00 1.000,00



5 Μεταλλική τσουλήθρα 2m τεμ 1 500,00 500,00

6 Ελατήριο Πασχαλίτσα τεμ 2 380,00 760,00

7 Αναρρίχηση τεμ 1 650,00 650,00

8 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1 350,00 350,00

9 Κινητή γέφυρα τεμ 1 1.000,00 1.000,00

10 Τραπεζόπαγκος τεμ 2 500,00 1.000,00

11 Παγκάκι απλό τεμ 4 145,00 580,00

12 Πινακίδα πάρκου τεμ 2 270,00 540,00

13 Μεταλλική περίφραξη μετρα 116 48,00 5.568,00

14 Δίφυλλη πόρτα μεταλλικής
περίφραξης τεμ 2 100,00 200,00

15 Δοχείο Απορριματων τεμ 3 120,00 360,00

16

Ελαστικό δάπεδο
απορρόφησης κρούσεων
για κρισιμο υψος πτωσης

1400mm

τετ. μετρα 300 38,00 11.400,00

17

Ελαστικό δάπεδο
απορρόφησης κρούσεων
για κρισιμο υψος πτώσης

2200mm

τετ. μετρα 35 70,00 2.450,00

18

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και

συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού Για

κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15

m3 27 84 2268



19 Δομικά πλέγματα B500C
(S500s) kg 576 1,0125 583,2

20 Φωτιστικό ύψους 4 μέτρων τεμ 6 800 4800

21 Λοιπές Εργασίες πλήρωσης
επιστρώσεων , φύτευσης 

κατά
αποκοπή 1 1000 1000

Σύνολο : 37.789,20

ΦΠΑ : 9.069,41

Τελικό
Σύνολο : 46.858,61



Η Συντάξασα

Μάστορα Ευσταθία
Χημικός  Μηχανικός, ΠΕ

Φιλιππιάδα 24– 1- 2017
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών έργων

Ακρίβης Κωνσταντίνος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος 
& Πολεοδομίας Τμήμα Τεχνικών Έργων  
Ταχ. Δ/νση:  Πλατεία Γεννηματά ENEΡΓΕΙΑ  : Προμήθεια και 

τοποθέτηση οργάνων σε 
παιδικές χαρές  της Δ.Ε 
Θεσπρωτικού

Φιλιππιάδα  Τ.Κ. 48200

ΤΗΛ/FAX: 2683360618

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας
 Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής
χαράς  για  την  αστική  και  λειτουργική  αναβάθμιση  δύο  παιδικών  χαρών
Θεσπρωτικού και Παπαδατών της ΔΕ Θεσπρωτικού  του Δήμου Ζηρού  με στόχο τη
βελτίωση και αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου για το έτος
2017

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τιμές προσφορών
 Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει
τελικά να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει το σύνολο των ειδών της παρούσας
προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε
αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς
προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την
παρούσα  προμήθεια,  δηλαδή  μέχρι  την  πραγματοποίηση  και  της  τελευταίας
παράδοσης  των  προς  προμήθεια  ειδών,  σύμφωνα  με  ότι  προβλέπεται  στην
παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Στην τιμή
της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η εργασία για τη μεταφορά των οργάνων στην
τελική τους θέση, η κατασκευή των απαραίτητων υποβάσεων έδρασης και η ορθή
εγκατάστασή  τους  με  βάση  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές,  στις  θέσεις  που  θα
υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 
Η  παραλαβή  των  προς  προμήθεια  ειδών  ενεργείται  από  την  αρμόδια  επιτροπή
παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, εντός του συμβατικού
χρόνου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές
προδιαγραφές, η επιτροπήπαραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή
τη μερική αυτής ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Η παράδοση των
ειδών θα γίνει με την πλήρη εγκατάσταση των οργάνων και στα ακριβή σημεία που
θα υποδειχθούν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ζηρού.

Η Συντάξασα

Μάστορα Ευσταθία
Χημικός  Μηχανικός, ΠΕ

Φιλιππιάδα 24– 1- 2017
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών έργων

Ακρίβης Κωνσταντίνος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος 
& Πολεοδομίας Τμήμα Τεχνικών Έργων  
Ταχ. Δ/νση:  Πλατεία Γεννηματά ENEΡΓΕΙΑ  : Προμήθεια και 

τοποθέτηση οργάνων σε 
παιδικές χαρές  της Δ.Ε 
Θεσπρωτικού

Φιλιππιάδα  Τ.Κ. 48200

ΤΗΛ/FAX: 2683360618

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας



 Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής
χαράς  για  την  αστική  και  λειτουργική  αναβάθμιση  δύο  παιδικών  χαρών
Θεσπρωτικού και Παπαδατών της ΔΕ Θεσπρωτικού  του Δήμου Ζηρού  με στόχο τη
βελτίωση και αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου για το έτος
2017
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016.
Την Υπουργική Απόφαση 28492/11.05.2009 "Καθορισμός των προϋποθέσεων και
των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών
χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης
και  ελέγχου  τους,  τη  διαδικασία  συντήρησης  αυτών,  καθώς  και  κάθε  άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια” (ΦΕΚ 931Β718 -5- 2009), ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει  με  την  υπ'αρίθμ.  27934/2014  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  2029/  25  -7-
2014).
Τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  ασφαλείας  και  πιστοποίησης  EN1176:2008  και  ΕΝ
1177:2008,  για  τα  παιχνίδια  Παιδικών  Χαρών  καθώς  και  κάθε  άλλο  σχετικό
πρότυπο που αφορά στον εξοπλισμό

ΑΡΘΡΟ 3ο: Ιδιότητες και τεχνικές προδιαγραφές – Συνοδευτικά έγγραφα
Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισμού Παιδικής Χαράς θα πρέπει να πληροί τις
προδιαγραφές  και  να  φέρεις  τις  απαιτούμενες  πιστοποιήσεις  όπως  αναφέρεται
αναλυτικά στην τεχνική μελέτη

ΑΡΘΡΟ 4ο: Συμβατική προθεσμία 
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης
ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Συντάξασα

Μάστορα Ευσταθία
Χημικός  Μηχανικός, ΠΕ

Φιλιππιάδα 24– 1- 2017
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών έργων

Ακρίβης Κωνσταντίνος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρίας                                                                 Προς : Δήμο 
Ζηρού 
(επωνυµία, διεύθυνση, κλπ)                                                                           
Ημερομηνία 

Οικονοµική προσφορά για τον διαγωνισµό: 
«Προµήθεια και τοποθέτηση  οργανων σε παιδικες χαρες ∆Ε Θεσπρωτικου»

α/α Περιγραφή
Μοναδα
μετρησης Ποσότητα Κόστος

Συνολικό
κόστος σε

ευρώ 

1 Μεταλλική διθέσια κούνια
παίδων

τεμ 2



2 Μεταλλική διθέσια κούνια
νηπίων

τεμ 2

3 Μεταλλική τραμπάλα τεμ 2

4 Μύλος παίδων τεμ 2

5 Μεταλλική τσουλήθρα 2m τεμ 1

6 Ελατήριο Πασχαλίτσα τεμ 2

7 Αναρρίχηση τεμ 1

8 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1

9 Κινητή γέφυρα τεμ 1

10 Τραπεζόπαγκος τεμ 2

11 Παγκάκι απλό τεμ 4

12 Πινακίδα πάρκου τεμ 2

13 Μεταλλική περίφραξη μετρα 116

14 Δίφυλλη πόρτα μεταλλικής
περίφραξης τεμ 2

15 Δοχείο Απορριματων τεμ 3

16

Ελαστικό δάπεδο
απορρόφησης κρούσεων
για κρισιμο υψος πτωσης

1400mm

τετ. μετρα 300

17

Ελαστικό δάπεδο
απορρόφησης κρούσεων
για κρισιμο υψος πτώσης

2200mm

τετ. μετρα 35



18

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και

συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού Για

κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15

m3 27

19 Δομικά πλέγματα B500C
(S500s) kg 576

20 Φωτιστικό ύψους 4 μέτρων τεμ 6

21 Λοιπές Εργασίες πλήρωσης
επιστρώσεων , φύτευσης 

κατά
αποκοπή 1 

Σύνολο :

ΦΠΑ :



Τελικό
Σύνολο :

Η συνολική τιµή της προφοράς µας ανέρχεται στα (να αναγραφεί ολογράφως το σύνολο µε 
ΦΠΑ που εµφανίζεται στον παραπάνω πίνακα) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

Για την (εταιρία), 
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των
ορίων των οδηγιών

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:



Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6102
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, 
48200,ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
- Τηλέφωνο:2683360618
- Ηλ. ταχυδρομείο: info@dimoszirou.gr
-  Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  δικτυακού  τόπου)  (εάν  υπάρχει):
https://dimoszirou.gr/

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): Προµήθεια και τοποθέτηση  οργάνων σε παιδικές χαρές ∆Ε 
Θεσπρωτικού, 37535200-9
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6102
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : προμήθειες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
-  Αριθμός  αναφοράς  που  αποδίδεται  στον  φάκελο  από  την  αναθέτουσα  αρχή  (εάν
υπάρχει): [……]

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



Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν  δεν  υπάρχει  ΑΦΜ  στη  χώρα
εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,
αναφέρετε  άλλον  εθνικό  αριθμό
ταυτοποίησης,  εφόσον  απαιτείται  και
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι  πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ  ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται,  προσδιορίστε  σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
είναι  εγγεγραμμένος  σε  επίσημο
κατάλογο/Μητρώο  εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):[……][……]
[……][……]
γ) [……]



κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν  ναι,  μεριμνήστε  για  την  υποβολή  χωριστού  εντύπου  ΤΕΥΔ  από  τους  άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος
ή  των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά.

[   ]



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού
φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]



Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το
μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο 
και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή 
οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού 
φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση 
της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 
τους οικονομικούς φορείς.



Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές 
πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να
αναθέσει  οποιοδήποτε  μέρος  της
σύμβασης  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ'  εφαρμογή  του  άρθρου  131  παρ.  5  ή  εφόσον  ο  προσφέρων  /  υποψήφιος
οικονομικός  φορέας   προτίθεται  να αναθέσει  σε  τρίτους  υπό μορφή υπεργολαβίας
τμήμα της  σύμβασης που υπερβαίνει  το  ποσοστό του 30% της  συνολικής  αξίας  της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,  επιπλέον των πληροφοριών  που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,  παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι  που  σχετίζονται  με  ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση εις  βάρος  του οικονομικού
φορέα ή  οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο  είναι  μέλος  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από  τους  λόγους  που  παρατίθενται
ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή  καταδικαστική
απόφαση η οποία  έχει  εκδοθεί  πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
[ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής  απόφασης,
ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του

[] Ναι [] Όχι 



παρά  την  ύπαρξη  σχετικού  λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκανxxi:

[……]



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

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1)  Ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει
όλες  τις  υποχρεώσεις  του  όσον αφορά
την  πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισηςxxii, στην  Ελλάδα
και  στη  χώρα  στην  οποία  είναι  τυχόν
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv

[……][……][……]



Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση
συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει
του,  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του
στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμαxxviii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: 
[..........……]



Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

[] Ναι [] Όχι



απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο  πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες
που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς
τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
που  συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής
της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.
3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: 
[……]



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο 
στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 
δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα 
του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν 
τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος 
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]



Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική  και  χρηματοοικονομική
επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής xxxiv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα 
στον επιχειρηματικό τομέα που 
καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον τομέα 
και για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……]

3)  Σε  περίπτωση  που  οι  πληροφορίες
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές  του  ο  οικονομικός
φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii 
-και η αντίστοιχη αξία)



φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι  εν λόγω πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται
να  έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……]



Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν 
τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει 
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 
είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά
την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):
 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε  τα ποσά,  τις  ημερομηνίες  και
τους  παραλήπτες  δημόσιους  ή
ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίε
ς

παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην  περίπτωση  δημόσιων  συμβάσεων
έργων,  ο οικονομικός φορέας  θα μπορεί
να  χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο  τεχνικό  εξοπλισμό  και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι
τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού
και  ανίχνευσης  κατά  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ 
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες 



που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχωνxlii όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα  και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα  μελέτης  και  έρευνας που  αυτός
διαθέτει  καθώς  και  τα  μέτρα  που
λαμβάνει  για  τον  έλεγχο  της
ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων 
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]

7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το  μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό  του οικονομικού φορέα και  ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  έχει  στη
διάθεσή  του τα  ακόλουθα  μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και  τεχνικό εξοπλισμό
για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,
να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίαςxliii το  ακόλουθο τμήμα
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις 



προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων,
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]



Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας
και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……]



Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά 
και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 
να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει 
να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις 
καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν  ορισμένα  από  τα  εν  λόγω
πιστοποιητικά  ή  λοιπές  μορφές
αποδεικτικών  στοιχείων  διατίθενται
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]xlvi



Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 
σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 
καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί
το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 
προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   





i Σε  περίπτωση που η  αναθέτουσα αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των  μεσαίων  επιχειρήσεων  (ΕΕ  L  124  της  20.5.2003,  σ.  36).  Οι  πληροφορίες  αυτές  απαιτούνται  μόνο  για
στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση:  επιχείρηση η οποία απασχολεί  λιγότερους από 50 εργαζομένους και  της  οποίας ο  ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ'  εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).



xii Κατά την  έννοια του άρθρου 1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiii Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα 1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου 2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvi Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiii Σημειώνεται ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης  είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας



υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.



xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xli Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliiiΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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