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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμί�α ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Αρίθμό� ς Φόρόλόγίκόυ�  Μητρω� όυ (Α.Φ.Μ.) 998608743

Κωδίκό� ς ηλεκτρόνίκη� ς τίμόλό� γησης1

Ταχυδρόμίκη�  δίευ� θυνση Β. Παπακυρί�τση 4

Πό� λη Παλαμα� ς

Ταχυδρόμίκό� ς Κωδίκό� ς 43200

Χω� ρα2 ΕΛΛΑΔΑ

Κωδίκό� ς ΝUTS3 EL 611 (Καρδί�τσα, Τρί�καλα)

Τηλε�φωνό 2444350141-151

Ηλεκτρόνίκό�  Ταχυδρόμεί�ό (e-mail) petrous@palamascity. gr

Αρμό� δίός γία πληρόφόρί�ες4 Πε�τρόυ Σωτηρί�α

Γενίκη�  Δίευ� θυνση στό δίαδί�κτυό (URL) www.palamas.gr

Δίευ� θυνση  τόυ  πρόφί�λ  αγόραστη�  στό  δίαδί�κτυό

(URL)5

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθε�τόυσα Αρχη�  εί�ναί 6o Δη� μός Παλαμα�  καί ανη� κεί στην 7 Γενίκη�  Κυβε�ρνηση υπότόμε�ας ΟΤΑ . 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.8

1 Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
4 Συμπληρώνεται  το  όνομα,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός  τηλεφώνου,  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail)  της

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ
του ν. 4412/2016

5 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων
6 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016

7 Αναφέρεται  σε  ποια  υποδιαίρεση  του  δημόσιου  τομέα  ανήκει  η  Α.Α.:  α)  Γενική  Κυβέρνηση  (Υποτομέας  Κεντρικής
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του
άρθρου 14 του ν. 4270/14.

8 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε)  Οικονομικές και  δημοσιονομικές υποθέσεις,  στ) Υγεία, ζ)  Στέγαση και  υποδομές κοινής ωφέλειας,  η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
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Η κυ� ρία δραστηρίό� τητα της Αναθε�τόυσας Αρχη� ς εί�ναί η ΟΤΑ 

Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης9[Συμπληρώνεται μόνο εφόσον αφορά

από κοινού διαδικασία σύναψης σύμβασης, άλλως διαγράφεται]

[Σε  περίπτωση  από  κοινού  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης,  όπου  εμπλέκονται  διάφορες

χώρες:] Εφαρμόστε�ό εθνίκό�  δί�καίό εί�ναί τό ……………………………… 10 : 

Η συ� μβαση ανατί�θεταί από�  Εθνίκη�  Κεντρίκη�  Αρχη�  Αγόρω� ν (ΕΚΑΑ) / Κεντρίκη�  Αρχη�  Αγόρω� ν (ΚΑΑ)11

………………………………..

Στοιχεία Επικοινωνίας 12

α) Τα ε�γγραφα της συ� μβασης εί�ναί δίαθε�σίμα γία ελευ� θερη, πλη� ρη, α� μεση & δωρεα� ν ηλεκτρόνίκη�

πρό� σβαση με�σω της Δίαδίκτυακη� ς Πυ� λης (www.promitheus.gov.gr) τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.13

β) Κα� θε εί�δόυς επίκόίνωνί�α καί ανταλλαγη�  πληρόφόρίω� ν  πραγματόπόίεί�ταί  με�σω τόυ ΕΣΗΔΗΣ

Πρόμη� θείες καί Υπηρεσί�ες (εφεξη� ς ΕΣΗΔΗΣ), τό όπόί�ό εί�ναί πρόσβα� σίμό από�  τη Δίαδίκτυακη�

Πυ� λη (www.promitheus.gov.gr) τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαίτε�ρω πληρόφόρί�ες εί�ναί δίαθε�σίμες από�  την πρόαναφερθεί�σα δίευ� θυνση:

www.promitheus.gov.gr , Δη� μός Παλαμα�  , Β. Παπακυρί�τση 4, τηλ. 2444350141-151

(www.palamas.gr)

δ) H ηλεκτρόνίκη�  επίκόίνωνί�α απαίτεί�  την χρη� ση εργαλεί�ων καί συσκευω� ν πόυ δεν εί�ναί γενίκω� ς

δίαθε�σίμα.  Η απερίό� ρίστη,  πλη� ρης,  α� μεση καί  δωρεα� ν  πρό� σβαση στα εν  λό� γω εργαλεί�α  καί

συσκευε�ς εί�ναί δυνατη�  στην δίευ� θυνση (URL) www.promitheus.gov.gr .

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο δίαγωνίσμό� ς θα δίεξαχθεί� με την ανόίκτη�  δίαδίκασί�α τόυ α� ρθρόυ 27 τόυ ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης14

9 Συμπληρώνεται μόνο αν εμπίπτει στην από κοινού διαδικασία σύναψης σύμβασης με την έννοια των άρθρων 42 – 43 του ν.
4412/2016

10 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα)
11 Συμπληρώνεται η ΕΚΑΑ/ΚΑΑ. Για την έννοια της ΚΑΑ/ ΕΚΑΑ πρβλ άρθρο 2 παρ. 1 περ. 17 και 18 ν. 4412/2016. Πρβλ και

άρθρα 40 - 43 ν. 4412/2016
12 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
13 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
14 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ του άρθρου 53

του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)
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Φόρε�ας χρηματόδό� τησης της παρόυ� σας συ� μβασης εί�ναί ό Δη� μός Παλαμα� . Η δαπα� νη γία την εν λό� γω

συ� μβαση  βαρυ� νεί  την  με  Κ.Α.:  64-7135.08σχετίκη�  πί�στωση  τόυ  τακτίκόυ�  πρόυW πόλόγίσμόυ�  τόυ

όίκόνόμίκόυ�  ε�τόυς 2022 τόυ Φόρε�α 15 .

Γία την παρόυ� σα δίαδίκασί�α ε�χεί εκδόθεί� η από� φαση με αρ. πρωτ.  505/29-09-2022 (ΑΔΑΜ:

22REQ0113340712022-09-30,  ΑΔΑ:(6Ω50ΩΞΛ-ΟΑΗ)  γία  την  ανα� ληψη  υπόχρε�ωσης/ε�γκρίση

δε�σμευσης πί�στωσης γία τό όίκόνόμίκό�  ε�τός 2022 …16. 

Η  παρόυ� σα  συ� μβαση  χρηματόδότεί�ταί  από�  Πίστω� σείς  τόυ  Πρόγρα� μματός  Δημόσί�ων  Επενδυ� σεων

με�σω τόυ χρηματόδότίκόυ�  πρόγρα� μματός  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  στό πλαί�σίό της πρό� σκλησης  V,με τό

πόσό�  των 50.000€, συ� μφωνα με την 40982/1-6-2021 (ΑΔΑ: 657246ΜΤΛ6-3Ν5) από� φαση ε�νταξης,

ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 καί από�  ί�δίόυς πό� ρόυς τόυ Δη� μόυ Παλαμα�  με τό πόσό�  7.824,00€ συ� μφωνα

με την 5/2020 από� φαση τόυ Δημ, Συμβόυλί�όυ Παλαμα� . 

Η  δαπα� νη  γία  την  εν  λό� γω  συ� μβαση  θα  βαρυ� νεί  την  με  Κ.Α.:  64-7135.08  σχετίκη�  πί�στωση  τόυ

πρόυW πόλόγίσμόυ�  τόυ όίκόνόμίκόυ�  ε�τόυς 2022 τόυ Δη� μόυ Παλαμα� . 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντίκεί�μενό της συ� μβασης εί�ναί:

Η παρόυ� σα πρόμη� θεία, σκόπό�  ε�χεί την αναβα� θμίση της πόίό� τητας των παρεχό� μενων υπηρεσίω� ν τόυ

επίβατίκόυ�  κόίνόυ�  των γραμμω� ν  τόυ Δη� μόυ Παλαμα�  καί  αφόρα�  την αντίκατα� σταση  υπαρχό� ντων

στεγα� στρων,  λό� γω  τόυ  ό� τί  τα  περίσσό� τερα από�  αυτα�  ε�χόυν  υπόστεί�  ζημίε�ς  –  δία� βρωση  από�  τίς

καίρίκε�ς συνθη� κες καί χρεία� ζόνταί αντίκατα� σταση.

Είδίκό� τερα,  πρόβλε�πεταί  να  γί�νεί  πρόμη� θεία  καί  τόπόθε�τηση  δεκατρίω� ν  (13)  νε�ων  στεγα� στρων

τυ� πόυ Α (μη� κόυς 4.00 με�τρων) πόυ θα εί�ναί πλη� ρως εναρμόνίσμε�να με τίς τεχνίκε�ς πρόδίαγραφε�ς πόυ

αφόρόυ� ν  στην  αρχίτεκτόνίκη�  δίαμό� ρφωση  καί  κατασκευη�  των  στεγα� στρων  καθω� ς  καί  τα

λείτόυργίκα�  χαρακτηρίστίκα�  τόυς,  ό� πως  αναφε�ρόνταί  στην  Πρό� σκληση  V τόυ  Υπόυργεί�όυ

Εσωτερίκω� ν, αλλα�  καί ενό� ς (1) στεγα� στρόυ τυ� πόυ Β καί ενό� ς (1) τυ� πόυ Γ.

15 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης

16 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145) «4. Οι διακηρύξεις,
οι  αποφάσεις  ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  για  λογαριασμό  όλων  των  φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης
αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη
δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη
πρόκειται  να βαρύνει  αποκλειστικά και  μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη,  οι  διακηρύξεις,  οι αποφάσεις
ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  της  παρούσας  φέρουν  μόνο  τον  αριθμό της  πολυετούς  έγκρισης,  κατά  τα  οριζόμενα  στις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου
απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4»
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Τα  πρός  πρόμη� θεία  εί�δη  κατατα� σσόνταί  στόυς  ακό� λόυθόυς  κωδίκόυ� ς  τόυ  Κόίνόυ�  Λεξίλόγί�όυ

δημόσί�ων συμβα� σεων (CPV) : 44212321-5 στε�γαστρα λεωφόρεί�ων .

Η παρόυ� σα συ� μβαση υπόδίαίρεί�ταί στα κα� τωθί τμη� ματα17:

ΤΜΗΜΑ 1 : « ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ », εκτίμω� μενης αξί�ας 46.632,26 χωρί�ς ΦΠΑ . 

Πρόσφόρε�ς υπόβα� λλόνταί γία ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ συνόλίκα� . Ο με�γίστός αρίθμό� ς ΤΜΗΜΑΤΩΝ πόυ μπόρεί� να

ανατεθεί� σε ε�ναν πρόσφε�ρόντα όρί�ζεταί σε (1) ΕΝΑ . 

Η εκτίμω� μενη αξί�α της συ� μβασης ανε�ρχεταί στό πόσό�  των 57.824,00 € συμπερίλαμβανόμε�νόυ ΦΠΑ

24 % (πρόυW πόλόγίσμό� ς χωρί�ς ΦΠΑ: 46.632,26 €€, ΦΠΑ : 11.191,74 €).

Η δία� ρκεία της συ� μβασης όρί�ζεταί σε ΕΝΝΕΑ (9) μήνες

Αναλυτίκη�  περίγραφη�  τόυ  φυσίκόυ�  καί  όίκόνόμίκόυ�  αντίκείμε�νόυ  της  συ� μβασης  δί�δεταί  στό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι καί στη μελε�τη της Δ/νσης Τεχνίκω� ν Υπηρεσίω� ν της παρόυ� σας δίακη� ρυξης. 

Η συ� μβαση θα ανατεθεί�  με τό κρίτη� ρίό της πλε�όν συμφε�ρόυσας από�  όίκόνόμίκη�  α� πόψη πρόσφόρα� ς,

βα� σεί 18 ΤΙΜΗΣ με κρίτη� ρίό κατακυ� ρωσης τη χαμηλό� τερη τίμη�  γία τό συ� νόλό τόυ τμη� ματός .

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η  ανα� θεση  καί  εκτε�λεση  της  συ� μβασης  δίε�πόνταί  από�  την  κεί�μενη  νόμόθεσί�α  καί  τίς  κατ΄

εξόυσίόδό� τηση αυτη� ς εκδόθεί�σες κανόνίστίκε�ς πρα� ξείς, ό� πως ίσχυ� όυν, καί ίδί�ως19:

 τόυ  ν.  4412/2016  (Α’  147)  “Δημό� σίες  Συμβα� σείς  Έργων,  Πρόμηθείω� ν  καί  Υπηρεσίω� ν

(πρόσαρμόγη�  στίς Οδηγί�ες 2014/24/ ΕΕ καί 2014/25/ΕΕ)»

 τόυ ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επίτελίκό�  Κρα� τός: όργα� νωση, λείτόυργί�α & δίαφα� νεία της Κυβε�ρνησης,

των κυβερνητίκω� ν όργα� νων & της κεντρίκη� ς δημό� σίας δίόί�κησης» καί ίδί�ως τόυ α� ρθρόυ 37 

 τόυ ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενίαί�ό κεί�μενό Δίκόνόμί�ας γία τό Ελεγκτίκό�  Συνε�δρίό, όλόκληρωμε�νό

νόμόθετίκό�  πλαί�σίό γία τόν πρόσυμβατίκό�  ε�λεγχό, τρόπόπόίη� σείς στόν Κω� δίκα Νό� μων γία τό

Ελεγκτίκό�  Συνε�δρίό,  δίατα� ξείς  γία  την  απότελεσματίκη�  απόνόμη�  της  δίκαίόσυ� νης  καί  α� λλες

δίατα� ξείς» καί ίδί�ως των α� ρθρων 324-337

 τόυ  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Συ� σταση  ενίαί�ας  Ανεξα� ρτητης  Αρχη� ς  Δημόσί�ων  Συμβα� σεων  καί

Κεντρίκόυ�  Ηλεκτρόνίκόυ�  Μητρω� όυ Δημόσί�ων Συμβα� σεων…»

17 Άρθρο 59 ν.4412/2016
18 Άρθρο 86 ν.4412/2016.
19 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την

κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης
προσαρμογής των εν λόγω όρων.
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 τόυ  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχω� ρίση  δημόσίευ� σεων  των  φόρε�ων  τόυ  Δημόσί�όυ  στό

νόμαρχίακό�  καί τόπίκό�  Τυ� πό καί α� λλες δίατα� ξείς»

 τόυ ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων

και λοιπές διατάξεις»

 τόυ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

 τηςυπ' αρίθμ. 57654/22.05.2017 Από� φασης τόυ Υπόυργόυ�  Οίκόνόμί�ας καί Ανα� πτυξης με θε�μα:

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

 της  υπ΄αρίθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κόίνη� ς  Από� φασης  των  Υπόυργω� ν

Ανα� πτυξης  καί  Επενδυ� σεων  καί  Ψηφίακη� ς  Δίακυβε�ρνησηςμε  θε�μα  «Ρυθμίσεις  τεχνικών

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με

χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

 τηςαρίθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο

των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

 τηςαρίθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020)  «Καθορισμός  Εθνικού  Μορφότυπου

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»

 τόυ  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

 τόυ ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» καί ίδί�ως τόυ α� ρθρόυ 85

 τόυ ν. 4270/2014 (Α’ 143)  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

 τόυ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

 της  παρ.  Ζ  τόυ  Ν.  4152/2013  (Α’  107)  «Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στην  Οδηγία

2011/7  της  16.2.2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές

συναλλαγές»

 τόυ ν.  4314/2014 (Α’ 265)  «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

 τόυ ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της

Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»

 τόυ π.δ 28/2015 (Α’ 34)  «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

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

 τόυ ν.2690/1999 (Α’ 45)  «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» καί

ίδί�ως των α� ρθρων 1,2, 7, 11 καί 13 ε�ως 15

 τόυ ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»

 τόυ Κανόνίσμόυ�  (ΕΕ) 2016/679 τόυ ΕΚ καί τόυ Συμβόυλί�όυ, της 27ης Απρίλί�όυ 2016, γία την

πρόστασί�α  των  φυσίκω� ν  πρόσω� πων  ε�ναντί  της  επεξεργασί�ας  των  δεδόμε�νων  πρόσωπίκόυ�

χαρακτη� ρα καί  γία την ελευ� θερη κυκλόφόρί�α  των δεδόμε�νων αυτω� ν  καί  την κατα� ργηση της

όδηγί�ας  95/46/ΕΚ  (Γενίκό� ς  Κανόνίσμό� ς  γία  την  Πρόστασί�α  Δεδόμε�νων)  (Κεί�μενό  πόυ

παρόυσία� ζεί ενδίαφε�ρόν γία τόν ΕΟΧ) OJ L 119

 τόυ  ν.  4624/2019  (Α’  137)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

27ης  Απριλίου  2016  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας

δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα και  ενσωμάτωση στην  εθνική νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες

διατάξεις»

 των  σε  εκτε�λεση  των  ανωτε�ρω  νό� μων  εκδόθείσω� ν  κανόνίστίκω� ν  πρα� ξεων,  των  λόίπω� ν

δίατα� ξεων πόυ αναφε�ρόνταί  ρητα�  η�  απόρρε�όυν  από�  τα  όρίζό� μενα στα συμβατίκα�  τευ� χη  της

παρόυ� σας,  καθω� ς καί τόυ συνό� λόυ των δίατα� ξεων τόυ ασφαλίστίκόυ� ,  εργατίκόυ� ,  κόίνωνίκόυ� ,

περίβαλλόντίκόυ�  καί φόρόλόγίκόυ�  δίκαί�όυ πόυ δίε�πεί την ανα� θεση καί εκτε�λεση της παρόυ� σας

συ� μβασης, ε�στω καί αν δεν αναφε�ρόνταί  ρητα�  παραπα� νω.

 Την  Α.Μ  29/2022  μελε�τη  της  Δ/νσης  Τεχνίκω� ν  Υπηρεσίω� ν  τόυ  Δη� μόυ  Παλαμα� ,  ενδείκτίκόυ�

πρόυW πόλόγίσμόυ�     57.824,00 € με ΦΠΑ . 

 Τό  Α.Π.  7411/29-09-2022  πρωτόγενε�ς  αί�τημα  ανα� ληψης  υπόχρε�ωσης  ό� πως  αναρτη� θηκε  στό

ΚΗΜΔΗΣ  με  ΑΔΑΜ:  22REQ011333841  καί  την  με  αρίθμό�  505/29-09-2022

(ΑΔΑΜ:22REQ0113340712022-09-30,  ΑΔΑ:(6Ω50ΩΞΛ-ΟΑΗ)  από� φαση  ανα� ληψης  υπόχρε�ωσης

σε βα� ρός τόυ ΚΑΕ  64-7135.08.

 Την με αρίθμό�  270/2022 ( ΑΔΑ: ΨΣΠΝΩΞΛ-ΛΜΔ ) Από� φαση της Οίκ. Επίτρόπη� ς Παλαμα�  με την

όπόί�α εγκρί�θηκε η Α.Μ 29/2022 μελε�τη της Δ/νσης Τεχνίκω� ν Υπηρεσίω� ν τόυ Δη� μόυ Παλαμα�  καί

καταρτί�στηκαν όί ό� ρόί δίακη� ρυξης τόυ δίαγωνίσμόυ�  . 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτίκη�  ημερόμηνί�α παραλαβη� ς των πρόσφόρω� ν εί�ναί η     21 / 11 / 2022 ημέρα Δευτέρα

και ώρα 15:0020

20 Κατά  τον  καθορισμό  των  προθεσμιών παραλαβής  των προσφορών οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
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Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :   7/11/2022  ημέρα  Δευτέρα        

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών :    25/11/2022     ημέρα Παρασκευή 

Η δίαδίκασί�α θα δίενεργηθεί� με χρη� ση τόυ Εθνίκόυ�  Συστη� ματός Ηλεκτρόνίκω� ν Δημό� σίων Συμβα� σεων

(ΕΣΗΔΗΣ) Πρόμη� θείες καί Υπηρεσί�ες τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Δίαδίκτυακη�  Πυ� λη www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα

Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 21

Η  πρόκη� ρυξη22 καί  τό  πλη� ρες  κεί�μενό  της  παρόυ� σας  Δίακη� ρυξης  θα  καταχωρηθεί�  στό  Κεντρίκό�

Ηλεκτρόνίκό�  Μητρω� ό Δημόσί�ων Συμβα� σεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  της  παρόυ� σας  Δίακη� ρυξης  καταχωρη� θηκαν  στη  σχετίκη�  ηλεκτρόνίκη�

δίαδίκασί�α συ� ναψης δημό� σίας συ� μβασης στό ΕΣΗΔΗΣ, η όπόί�α ε�λαβε  Συστημίκό�  Αυ� ξόντα Αρίθμό� :

160921 καί αναρτη� θηκαν στη Δίαδίκτυακη�  Πυ� λη (www.promitheus.gov.gr) τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περί�ληψη  της  παρόυ� σας  Δίακη� ρυξης  δημόσίευ� εταί  καί  στόν  Ελληνίκό�  Τυ� πό232425,  συ� μφωνα  με  τό

α� ρθρό 66 τόυ Ν. 4412/2016  σε: 

 Μία (1) εβδόμαδίαί�α εφημερί�δα καί 

 Δυ� ό (2) τόπίκε�ς ημερη� σίες εφημερί�δες 

Περί�ληψη της παρόυ� σας Δίακη� ρυξης ό� πως πρόβλε�πεταί στην περί�πτωση (ίστ) της παραγρα� φόυ 3 τόυ

α� ρθρόυ 76 τόυ Ν.4727/2020, θα αναρτηθεί�  στό δίαδί�κτυό, στόν ίστό� τόπό http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Δίακη� ρυξη θα καταχωρηθεί� στό δίαδί�κτυό, στην ίστόσελί�δα της αναθε�τόυσας αρχη� ς, στη δίευ� θυνση

(URL): www.palamas.gr στη δίαδρόμη� : https://palamas.gr/δίαφα� νεία/δίαγωνίσμόί�/πρόμηθείω� ν

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

121 του ίδιου νόμου.
21 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε
περίπτωση σε  εθνικό  επίπεδο,  όταν  οι  Α.Α.  δεν  έχουν  ενημερωθεί  σχετικά  με  τη  δημοσίευση  εντός  48  ωρών  από  τη
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.

22 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4)

23 Η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  4  του  ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

24 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες
του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35)
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

25 Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟ  ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  Ν.4412/2016»,  στην  ιστοσελίδα  της  Αρχής,  στη  διαδρομή  Αναθέτουσες  Αρχές/Γενικές
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
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Η  δαπα� νη  των  δημόσίευ� σεων  στόν  Ελληνίκό�  Τυ� πό  βαρυ� νεί  τόν  ανα� δόχό  πρόμηθευτη�  με  την

πρόσκό� μίση των νό� μίμων παραστατίκω� ν πρίν την υπόγραφη�  της συ� μβασης.

Σε περί�πτωση ακυ� ρωσης η�  ματαί�ωσης τόυ δίαγωνίσμόυ�  τα ε�ξόδα δημόσί�ευσης βαρυ� νόυν τό Δη� μό. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οί όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς δεσμευ� όνταί ό� τί:

α) τηρόυ� ν καί θα εξακόλόυθη� σόυν να τηρόυ� ν κατα�  την εκτε�λεση της συ� μβασης, εφό� σόν επίλεγόυ� ν, τίς

υπόχρεω� σείς τόυς πόυ απόρρε�όυν από�  τίς δίατα� ξείς της περίβαλλόντίκη� ς,  κόίνωνίκόασφαλίστίκη� ς

καί εργατίκη� ς νόμόθεσί�ας, πόυ ε�χόυν θεσπίστεί� με τό δί�καίό της Ένωσης, τό εθνίκό�  δί�καίό, συλλόγίκε�ς

συμβα� σείς  η�  δίεθνεί�ς  δίατα� ξείς  περίβαλλόντίκόυ� ,  κόίνωνίκόυ�  καί  εργατίκόυ�  δίκαί�όυ,  όί  όπόί�ες

απαρίθμόυ� νταί στό Παρα� ρτημα Χ τόυ Πρόσαρτη� ματός Α τόυ ν. 4412/2016. Η τη� ρηση των εν λό� γω

υπόχρεω� σεων ελε�γχεταί καί βεβαίω� νεταί από�  τα ό� ργανα πόυ επίβλε�πόυν την εκτε�λεση των δημόσί�ων

συμβα� σεων  καί  τίς  αρμό� δίες  δημό� σίες  αρχε�ς  καί  υπηρεσί�ες  πόυ  ενεργόυ� ν  εντό� ς  των  όρί�ων  της

ευθυ� νης καί της αρμόδίό� τητα� ς τόυς26 ,

β)  δεν θα ενεργη� σόυν  αθε�μίτα,  παρα� νόμα η�  καταχρηστίκα�  καθ΄  ό� λη  τη δία� ρκεία  της  δίαδίκασί�ας

ανα� θεσης, αλλα�  καί κατα�  τό στα� δίό εκτε�λεσης της συ� μβασης, εφό� σόν επίλεγόυ� ν,

γ) λαμβα� νόυν τα κατα� λληλα με�τρα γία να δίαφυλα� ξόυν την εμπίστευτίκό� τητα των πληρόφόρίω� ν πόυ

ε�χόυν χαρακτηρίσθεί� ως τε�τόίες.

26 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα ε�γγραφα της παρόυ� σας δίαδίκασί�ας συ� ναψης27 εί�ναί τα ακό� λόυθα:

1. τό ΕυρωπαίWκό�  Ενίαί�ό Έγγραφό Συ� μβασης [ΕΕΕΣ] 

2. η παρόυ� σα δίακη� ρυξη καί τα παραρτη� ματα�  της

3. όί  συμπληρωματίκε�ς  πληρόφόρί�ες  πόυ τυχό� ν  παρε�χόνταί  στό  πλαί�σίό  της  δίαδίκασί�ας,  ίδί�ως

σχετίκα�  με τίς πρόδίαγραφε�ς καί τα σχετίκα�  δίκαίόλόγητίκα�

4. η με Α.Μ 29/2022 μελε�τη της Δ/νσης Τεχνίκω� ν Υπηρεσίω� ν τόυ Δη� μόυ Παλαμα� 28

5. τό σχε�δίό της συ� μβασης με τα Παραρτη� ματα�  της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες όί επίκόίνωνί�ες σε σχε�ση με τα βασίκα�  στόίχεί�α της δίαδίκασί�ας συ� ναψης της συ� μβασης, καθω� ς

καί ό� λες όί ανταλλαγε�ς πληρόφόρίω� ν, ίδί�ως η ηλεκτρόνίκη�  υπόβόλη� ,  εκτελόυ� νταί με τη χρη� ση της

πλατφό� ρμας τόυ Εθνίκόυ�  Συστη� ματός Ηλεκτρόνίκω� ν Δημόσί�ων Συμβα� σεων (ΕΣΗΔΗΣ), η όπόί�α εί�ναί

πρόσβα� σίμη με�σω της Δίαδίκτυακη� ς Πυ� λης (www.promitheus.gov.gr)29.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετίκα�  αίτη� ματα παρόχη� ς δίευκρίνί�σεων υπόβα� λλόνταί ηλεκτρόνίκα� , τό αργό� τερό  6 ημε�ρες πρίν

την καταληκτίκη�  ημερόμηνί�α  υπόβόλη� ς  πρόσφόρω� ν  καί  απαντω� νταί  αντί�στόίχα,  στό πλαί�σίό της

παρόυ� σας, στη σχετίκη�  ηλεκτρόνίκη�  δίαδίκασί�α συ� ναψης δημό� σίας συ� μβασης στην πλατφό� ρμα τόυ

ΕΣΗΔΗΣ,  η  όπόί�α  εί�ναί  πρόσβα� σίμη  με�σω  της  Δίαδίκτυακη� ς  Πυ� λης  (www.promitheus.gov.gr).

Αίτη� ματα  παρόχη� ς  συμπληρωματίκω� ν  πληρόφόρίω� ν  –  δίευκρίνί�σεων  υπόβα� λλόνταί  από�

27 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης
σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης
του  άρθρου  291,  αν  χρησιμοποιείται  ως  μέσο  προκήρυξης  του  διαγωνισμού,  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  του
περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων
από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν
πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις
οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές.

28 Συμπληρώνονται  τυχόν  άλλα  έγγραφα  σύμβασης  ή  τεύχη  που  η  Α.Α.  κρίνει  αναγκαία  με  σκοπό  να  περιγράψει  ή  να
προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.

29 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά  εργαλεία,  συσκευές  ή  μορφότυποι  περιγράφονται  στο  σημείο  αυτό  ταυτόχρονα  με  τον  τρόπο  πρόσβασης  των
ενδιαφερομένων.
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εγγεγραμμε�νόυς  στό  συ� στημα  όίκόνόμίκόυ� ς  φόρεί�ς,  δηλαδη�  από�  εκεί�νόυς  πόυ  δίαθε�τόυν

σχετίκα� δίαπίστευτη� ρία  πόυ  τόυς  ε�χόυν  χόρηγηθεί�  (ό� νόμα  χρη� στη  καί  κωδίκό�  πρό� σβασης)  καί

απαραί�τητα  τό  ηλεκτρόνίκό�  αρχεί�ό  με  τό  κεί�μενό  των  ερωτημα� των  εί�ναί  ηλεκτρόνίκα�

υπόγεγραμμε�νό.  Αίτη� ματα παρόχη� ς  δίευκρίνη� σεων πόυ εί�τε  υπόβα� λλόνταί  με  α� λλό τρό� πό εί�τε  τό

ηλεκτρόνίκό�  αρχεί�ό πόυ τα συνόδευ� εί δεν εί�ναί ηλεκτρόνίκα�  υπόγεγραμμε�νό, δεν εξετα� ζόνταί.

Η αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρεί�  να παρατεί�νεί την πρόθεσμί�α παραλαβη� ς των πρόσφόρω� ν, όυ� τως ω� στε

ό� λόί  όί  ενδίαφερό� μενόί  όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς  να  μπόρόυ� ν  να  λα� βόυν  γνω� ση  ό� λων  των  αναγκαί�ων

πληρόφόρίω� ν γία την κατα� ρτίση των πρόσφόρω� ν στίς ακό� λόυθες περίπτω� σείς30:

α)  ό� ταν,  γία  όπόίόνδη� πότε  λό� γό,  πρό� σθετες  πληρόφόρί�ες,  αν  καί  ζητη� θηκαν από�  τόν  όίκόνόμίκό�

φόρε�α ε�γκαίρα δεν ε�χόυν παρασχεθεί�  τό αργό� τερό τε�σσερίς (4) ημε�ρες πρίν από�  την πρόθεσμί�α πόυ

όρί�ζεταί γία την παραλαβη�  των πρόσφόρω� ν,

β) ό� ταν τα ε�γγραφα της συ� μβασης υφί�στανταί σημαντίκε�ς αλλαγε�ς. 

Η δία� ρκεία της παρα� τασης θα εί�ναί ανα� λόγη με τη σπόυδαίό� τητα των πληρόφόρίω� ν πόυ ζητη� θηκαν η�

των αλλαγω� ν.

Όταν  όί  πρό� σθετες  πληρόφόρί�ες  δεν  ε�χόυν  ζητηθεί�  ε�γκαίρα  η�  δεν  ε�χόυν  σημασί�α  γία  την

πρόετόίμασί�α  κατα� λληλων  πρόσφόρω� ν,  η  παρα� ταση  της  πρόθεσμί�ας  εναπό� κείταί  στη  δίακρίτίκη�

ευχε�ρεία της αναθε�τόυσας αρχη� ς.

Τρόπόπόί�ηση  των  ό� ρων  της  δίαγωνίστίκη� ς  δίαδίκασί�ας  (πχ  αλλαγη� /μετα� θεση  της  καταληκτίκη� ς

ημερόμηνί�ας υπόβόλη� ς  πρόσφόρω� ν,  καθω� ς καί σημαντίκε�ς αλλαγε�ς των εγγρα� φων της συ� μβασης,

συ� μφωνα με την πρόηγόυ� μενη παρα� γραφό) δημόσίευ� εταί στό ΚΗΜΔΗΣ31. 

2.1.4 Γλώσσα

Τα ε�γγραφα της συ� μβασης ε�χόυν συνταχθεί� στην ελληνίκη�  γλω� σσα. Τυχό� ν πρόδίκαστίκε�ς πρόσφυγε�ς

υπόβα� λλόνταί στην ελληνίκη�  γλω� σσα.

Οί  προσφορές, τα  στόίχεί�α  πόυ  περίλαμβα� νόνταί  σε  αυτε�ς,  καθω� ς  καί  τα  απόδείκτίκα�  ε�γγραφα

σχετίκα�  με τη μη υ� παρξη λό� γόυ απόκλείσμόυ�  καί την πλη� ρωση των κρίτηρί�ων πόίότίκη� ς επίλόγη� ς32

συντα� σσόνταί στην ελληνίκη�  γλω� σσα η�  συνόδευ� όνταί από�  επί�σημη μετα� φραση�  τόυς στην ελληνίκη�

γλω� σσα. 

Τα  αλλόδαπα�  δημό� σία  καί  ίδίωτίκα�  ε�γγραφα  συνόδευ� όνταί  από�  μετα� φραση�  τόυς  στην  ελληνίκη�

γλω� σσα  επίκυρωμε�νη,  εί�τε  από�  πρό� σωπό  αρμό� δίό  κατα�  τίς  κεί�μενες  δίατα� ξείς  της  εθνίκη� ς

νόμόθεσί�ας, εί�τε από�  πρό� σωπό κατα�  νό� μό αρμό� δίό της χω� ρας στην όπόί�α ε�χεί συνταχθεί� τό ε�γγραφό. 

30 Άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
31 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη

διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ).
32 Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
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Ενημερωτίκα�  καί τεχνίκα�  φυλλα� δία καί α� λλα ε�ντυπα, εταίρίκα�  η�  μη, με είδίκό�  τεχνίκό�  περίεχό� μενό,

δηλαδη�  ε�ντυπα με αμίγω� ς τεχνίκα�  χαρακτηρίστίκα� , ό� πως αρίθμόυ� ς, απόδό� σείς σε δίεθνεί�ς μόνα� δες,

μαθηματίκόυ� ς τυ� πόυς καί σχε�δία, πόυ εί�ναί δυνατό� ν να δίαβαστόυ� ν σε κα� θε γλω� σσα καί δεν εί�ναί

απαραί�τητη η μετα� φραση τόυς, μπόρόυ� ν να υπόβα� λλόνταί σε α� λλη γλω� σσα, χωρί�ς να συνόδευ� όνταί

από�  μετα� φραση στην ελληνίκη� . 33. 

Κατα�  παρε�κκλίση  των  ως  α� νω  παραγρα� φων,  γί�νεταί  δεκτη�  η  υπόβόλη�  ενό� ς  η�  περίσσό� τερων

στόίχεί�ων των πρόσφόρω� ν καί των δίκαίόλόγητίκω� ν κατακυ� ρωσης, στην Αγγλίκη�  γλω� σσα χωρί�ς να

απαίτεί�ταί επίκυ� ρωση�  τόυς, στό με�τρό πόυ τα ανωτε�ρω ε�γγραφα εί�ναί καταχωρίσμε�να σε επί�σημόυς

ίστό� τόπόυς φόρε�ων πίστόπόί�ησης, στόυς όπόί�όυς υπα� ρχεί ελευ� θερη πρό� σβαση με�σω δίαδίκτυ� όυ καί

εφό� σόν ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας παραπε�μπεί σε αυτόυ� ς, πρόκείμε�νόυ η επαλη� θευση της ίσχυ� ός τόυς να

εί�ναί ευχερη� ς γία την αναθε�τόυσα αρχη� 34.

Κα� θε μόρφη� ς επίκόίνωνί�α με την αναθε�τόυσα αρχη� , καθω� ς καί μεταξυ�  αυτη� ς καί τόυ αναδό� χόυ, θα

γί�νόνταί υπόχρεωτίκα�  στην ελληνίκη�  γλω� σσα35.

2.1.5 Εγγυήσεις36

Οί  εγγυητίκε�ς  επίστόλε�ς  των  παραγρα� φων  2.2.2  καί  4.1.  εκδί�δόνταί  από�  πίστωτίκα�  ίδρυ� ματα  η�

χρηματόδότίκα�  ίδρυ� ματα η�  ασφαλίστίκε�ς επίχείρη� σείς κατα�  την ε�ννόία των περίπτω� σεων β΄ καί γ΄

της παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13)37, πόυ λείτόυργόυ� ν νό� μίμα στα κρα� τη - με�λη της

Ένωσης η�  τόυ ΕυρωπαίWκόυ�  Οίκόνόμίκόυ�  Χω� ρόυ η�  στα κρα� τη-με�ρη της ΣΔΣ καί ε�χόυν, συ� μφωνα με τίς

ίσχυ� όυσες  δίατα� ξείς,  τό  δίκαί�ωμα  αυτό� .  Μπόρόυ� ν,  επί�σης,  να  εκδί�δόνταί  από�  τό  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η�  να

παρε�χόνταί με γραμμα� τίό τόυ Ταμεί�όυ Παρακαταθηκω� ν καί Δανεί�ων με παρακατα� θεση σε αυτό�  τόυ

αντί�στόίχόυ  χρηματίκόυ�  πόσόυ� 38.  Αν  συσταθεί�  παρακαταθη� κη  με  γραμμα� τίό  παρακατα� θεσης

χρεόγρα� φων στό Ταμεί�ό Παρακαταθηκω� ν καί Δανεί�ων, τα τόκόμερί�δία η�  μερί�σματα πόυ λη� γόυν κατα�

τη  δία� ρκεία της εγγυ� ησης επίστρε�φόνταί  μετα�  τη λη� ξη τόυς στόν υπε�ρ  όυ η εγγυ� ηση όίκόνόμίκό�

φόρε�α.

Οί εγγυητίκε�ς επίστόλε�ς εκδί�δόνταί κατ’ επίλόγη�  των όίκόνόμίκω� ν φόρε�ων από�  ε�ναν η�  περίσσό� τερόυς

εκδό� τες της παραπα� νω παραγρα� φόυ.

Οί εγγυη� σείς αυτε�ς περίλαμβα� νόυν κατ’ ελα� χίστόν τα ακό� λόυθα στόίχεί�α: α) την ημερόμηνί�α ε�κδόσης,

β) τόν εκδό� τη, γ) την αναθε�τόυσα αρχη�  πρός την όπόί�α απευθυ� νόνταί, δ) τόν αρίθμό�  της εγγυ� ησης, ε)

τό  πόσό�  πόυ  καλυ� πτεί  η  εγγυ� ηση,  στ)  την  πλη� ρη  επωνυμί�α,  τόν  Α.Φ.Μ.  καί  τη  δίευ� θυνση  τόυ

33 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
34 Παρ. 4 Α του ως άνω άρθρου 92
35 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
36 Άρθρο 72 ν. 4412/2 016
37 Πρβλ. άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018)
38 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει
αυτό  και  ειδικότερα βάσει  του  άρθρου  4  του π.δ  της  30  Δεκεμβρίου  1926/3 Ιανουαρίου  1927 (“Περί  συστάσεως  και
αποδόσεως  παρακαταθηκών και  καταθέσεων παρά τω  Ταμείω  Παρακαταθηκών και  Δανείων”).  Πρβλ.  το  με αρ.  πρωτ.
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975)
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όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α υπε�ρ τόυ όπόί�όυ εκδί�δεταί η εγγυ� ηση (στην περί�πτωση ε�νωσης αναγρα� φόνταί

ό� λα τα παραπα� νω γία κα� θε με�λός της ε�νωσης), ζ) τόυς ό� ρόυς ό� τί: αα) η εγγυ� ηση παρε�χεταί ανε�κκλητα

καί ανεπίφυ� λακτα, ό δε εκδό� της παραίτεί�ταί τόυ δίκαίω� ματός της δίαίρε�σεως καί της δίζη� σεως, καί

ββ) ό� τί σε περί�πτωση κατα� πτωσης αυτη� ς, τό πόσό�  της κατα� πτωσης υπό� κείταί στό εκα� στότε ίσχυ� όν

τε�λός  χαρτόση� μόυ,  η)  τα  στόίχεί�α  της  σχετίκη� ς  δίακη� ρυξης  καί  την  καταληκτίκη�  ημερόμηνί�α

υπόβόλη� ς πρόσφόρω� ν, θ) την ημερόμηνί�α λη� ξης η�  τόν χρό� νό ίσχυ� ός της εγγυ� ησης, ί) την ανα� ληψη

υπόχρε�ωσης από�  τόν εκδό� τη της εγγυ� ησης να καταβα� λεί τό πόσό�  της εγγυ� ησης όλίκα�  η�  μερίκα�  εντό� ς

πε�ντε (5) ημερω� ν μετα�  από�  απλη�  ε�γγραφη είδόπόί�ηση εκεί�νόυ πρός τόν όπόί�ό απευθυ� νεταί καί ία)

στην περί�πτωση των εγγυη� σεων καλη� ς εκτε�λεσης καί πρόκαταβόλη� ς, τόν αρίθμό�  καί τόν τί�τλό της

σχετίκη� ς συ� μβασης39. 

Η  περ.  αα’  τόυ  πρόηγόυ� μενόυ  εδαφί�όυ  ζ΄  δεν  εφαρμό� ζεταί  γία  τίς  εγγυη� σείς  πόυ  παρε�χόνταί  με

γραμμα� τίό τόυ Ταμεί�όυ Παρακαταθηκω� ν καί Δανεί�ων.

Η  αναθε�τόυσα  αρχη�  επίκόίνωνεί�  με  τόυς  εκδό� τες  των  εγγυητίκω� ν  επίστόλω� ν  πρόκείμε�νόυ  να

δίαπίστω� σεί την εγκυρό� τητα�  τόυς.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθε�τόυσα αρχη�  ενημερω� νεί τό φυσίκό�  πρό� σωπό πόυ υπόγρα� φεί την πρόσφόρα�  ως Πρόσφε�ρων η�

ως Νό� μίμός Εκπρό� σωπός Πρόσφε�ρόντός, ό� τί η ί�δία η�  καί τρί�τόί, κατ’ εντόλη�  καί γία λόγαρίασμό�  της,

θα επεξεργα� ζόνταί πρόσωπίκα�  δεδόμε�να πόυ περίε�χόνταί στόυς φακε�λόυς της πρόσφόρα� ς καί τα

απόδείκτίκα�  με�σα τα όπόί�α υπόβα� λλόνταί σε αυτη� ν, στό πλαί�σίό τόυ παρό� ντός Δίαγωνίσμόυ� , γία τό

σκόπό�  της  αξίόλό� γησης  των  πρόσφόρω� ν  καί  της  ενημε�ρωσης  ε�τερων  συμμετεχό� ντων  σε  αυτό� ν,

λαμβα� νόντας  κα� θε  ευ� λόγό  με�τρό  γία  τη  δίασφα� λίση  τόυ  από� ρρητόυ  καί  της  ασφα� λείας  της

επεξεργασί�ας  των  δεδόμε�νων  καί  της  πρόστασί�ας  τόυς  από�  κα� θε  μόρφη� ς  αθε�μίτη  επεξεργασί�α,

συ� μφωνα με τίς δίατα� ξείς της κεί�μενης νόμόθεσί�ας περί�  πρόστασί�ας πρόσωπίκω� ν δεδόμε�νων, κατα�

τα αναλυτίκω� ς αναφερό� μενα στην αναλυτίκη�  ενημε�ρωση πόυ επίσυνα� πτεταί στην παρόυ� σα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1.  Δίκαί�ωμα συμμετόχη� ς στη δίαδίκασί�α συ� ναψης της παρόυ� σας συ� μβασης ε�χόυν φυσίκα�  η�  νόμίκα�

πρό� σωπα καί, σε περί�πτωση ενω� σεων όίκόνόμίκω� ν φόρε�ων, τα με�λη αυτω� ν, πόυ εί�ναί εγκατεστημε�να

σε:

α) κρα� τός-με�λός της Ένωσης,

β) κρα� τός-με�λός τόυ ΕυρωπαίWκόυ�  Οίκόνόμίκόυ�  Χω� ρόυ (Ε.Ο.Χ.),

39 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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γ) τρί�τες χω� ρες πόυ ε�χόυν υπόγρα� ψεί καί κυρω� σεί τη ΣΔΣ40, στό βαθμό�  πόυ η υπό�  ανα� θεση δημό� σία

συ� μβαση καλυ� πτεταί από�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4, 5, 6 καί 741καί τίς γενίκε�ς σημείω� σείς τόυ σχετίκόυ�

με την Ένωση Πρόσαρτη� ματός I της ως α� νω Συμφωνί�ας, καθω� ς καί 

δ)  σε  τρί�τες  χω� ρες πόυ δεν εμπί�πτόυν στην περί�πτωση γ΄  της  παρόυ� σας  παραγρα� φόυ καί  ε�χόυν

συνα� ψεί δίμερεί�ς η�  πόλυμερεί�ς συμφωνί�ες με την Ένωση σε θε�ματα δίαδίκασίω� ν ανα� θεσης δημόσί�ων

συμβα� σεων42.

Στό βαθμό�  πόυ καλυ� πτόνταί από�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4 καί 5, 6 καί 7 καί τίς γενίκε�ς σημείω� σείς τόυ

σχετίκόυ�  με την Ένωση Πρόσαρτη� ματός I της ΣΔΣ, καθω� ς καί τίς λόίπε�ς δίεθνεί�ς συμφωνί�ες από�  τίς

όπόί�ες  δεσμευ� εταί  η  Ένωση,  όί  αναθε�τόυσες  αρχε�ς  επίφυλα� σσόυν  γία  τα  ε�ργα,  τα  αγαθα� ,  τίς

υπηρεσί�ες καί τόυς όίκόνόμίκόυ� ς φόρεί�ς των χωρω� ν πόυ ε�χόυν υπόγρα� ψεί τίς εν λό� γω συμφωνί�ες

μεταχεί�ρίση εξί�σόυ ευνόίWκη�  με αυτη� ν πόυ επίφυλα� σσόυν γία τα ε�ργα, τα αγαθα� , τίς υπηρεσί�ες καί

τόυς όίκόνόμίκόυ� ς φόρεί�ς της Ένωσης43,

2.  Οίκόνόμίκό� ς φόρε�ας συμμετε�χεί εί�τε μεμόνωμε�να, εί�τε ως με�λός ε�νωσης.  Οί ενω� σείς όίκόνόμίκω� ν

φόρε�ων, συμπερίλαμβανόμε�νων καί των πρόσωρίνω� ν συμπρα� ξεων, δεν απαίτεί�ταί να περίβληθόυ� ν

συγκεκρίμε�νη νόμίκη�  μόρφη�  γία την υπόβόλη�  πρόσφόρα� ς. Η αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρεί�  να απαίτη� σεί

από�  τίς  ενω� σείς  όίκόνόμίκω� ν  φόρε�ων να περίβληθόυ� ν  συγκεκρίμε�νη  νόμίκη�  μόρφη� ,  εφό� σόν  τόυς

ανατεθεί� η συ� μβαση,

Στίς περίπτω� σείς υπόβόλη� ς πρόσφόρα� ς από�  ε�νωση όίκόνόμίκω� ν φόρε�ων, ό� λα τα με�λη της ευθυ� νόνταί

ε�ναντί της αναθε�τόυσας αρχη� ς αλληλε�γγυα καί είς όλό� κληρόν44.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής45

2.2.2.1.  Γία την ε�γκυρη συμμετόχη�  στη δίαδίκασί�α συ� ναψης της παρόυ� σας συ� μβασης, κατατί�θεταί

από�  τόυς  συμμετε�χόντες  όίκόνόμίκόυ� ς  φόρεί�ς  (πρόσφε�ρόντες),  εγγυητίκη�  επίστόλη�  συμμετόχη� ς46,

ποσού 932,65 ευρω� 47. Τό πόσόστό�  της εγγυ� ησης συμμετόχη� ς δεν μπόρεί�  να υπερβαί�νεί το δύο τοις

εκατό (2%) της  εκτίμω� μενης αξί�ας  της συ� μβασης,  εκτό� ς  ΦΠΑ με στρόγγυλόπόί�ηση στό δευ� τερό

δεκαδίκό�  ψηφί�ό μη συνυπόλόγίζό� μενων των δίκαίωμα� των πρόαί�ρεσης καί παρα� τασης της συ� μβασης.

Σε περί�πτωση υπόβόλη� ς  πρόσφόρα� ς  γία ε�να η�  περίσσό� τερα τμη� ματα της συ� μβασης,  τό υ� ψός της

40 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
41 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1,

2, 4, 5, 6 και 7.
42 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα»

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα
αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

43 Πρβλ.  σχετικά,  σελ.  8 της  Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019)  5494 final  «Κατευθυντήριες  γραμμές για τη συμμετοχή
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

44 Άρθρο 19 ν. 4412/2016.
45 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
46 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής

υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης αξίας  του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’  εδ.  παρ.  1  άρθρου 72 ν.
4412/2016).

47 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.
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εγγυ� ησης  συμμετόχη� ς  υπόλόγί�ζεταί  επί�  της  εκτίμω� μενης  αξί�ας  τόυ/των  πρόσφερόμε�νόυ/ων

τμη� ματός/τμημα� των  της  συ� μβασης.Στην  περί�πτωση  ε�νωσης  όίκόνόμίκω� ν  φόρε�ων  η  εγγυ� ηση

συμμετόχη� ς  περίλαμβα� νεί  καί  τόν  ό� ρό  ό� τί  η  εγγυ� ηση  καλυ� πτεί  τίς  υπόχρεω� σείς  ό� λων  των

όίκόνόμίκω� ν φόρε�ων πόυ συμμετε�χόυν στην ε�νωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει   τόυλα� χίστόν γία τρία� ντα (30) ημε�ρες μετα�  τη λη� ξη τόυ  

χρό� νόυ ίσχυ� ός της πρόσφόρα� ς τόυ α� ρθρόυ 2.4.5 της παρόυ� σας, η� τόί     μέχρι  21/ 9 /2023    α� λλως η

πρόσφόρα�  απόρρί�πτεταί. Η αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρεί�, πρίν από�  τη λη� ξη της πρόσφόρα� ς, να ζητα�  από�

τόυς πρόσφε�ρόντες να παρατεί�νόυν, πρίν τη λη� ξη τόυς, τη δία� ρκεία ίσχυ� ός της πρόσφόρα� ς καί της

εγγυ� ησης συμμετόχη� ς.

Οί  πρωτό� τυπες  εγγυη� σείς  συμμετόχη� ς,  πλην  των  εγγυη� σεων  πόυ  εκδί�δόνταί  ηλεκτρόνίκα� ,

πρόσκόμί�ζόνταί,  σε  κλείστό�  φα� κελό  με  ευθυ� νη  τόυ  όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α,  τό  αργό� τερό  πρίν  την

ημερόμηνί�α καί ω� ρα απόσφρα� γίσης των πρόσφόρω� ν πόυ όρί�ζεταί στην παρ. 3.1 της παρόυ� σας, α� λλως

η πρόσφόρα�  απόρρί�πτεταί ως απαρα� δεκτη, μετα�  από�  γνω� μη της Επίτρόπη� ς Δίαγωνίσμόυ� . 

2.2.2.2.Η εγγυ� ηση συμμετόχη� ς επίστρε�φεταί στόν ανα� δόχό με την πρόσκό� μίση της εγγυ� ησης καλη� ς

εκτε�λεσης. 

Η  εγγυ� ηση  συμμετόχη� ς  επίστρε�φεταί  στόυς  λόίπόυ� ς  πρόσφε�ρόντες,  συ� μφωνα  με  τα  είδίκό� τερα

όρίζό� μενα στην παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/201648.

2.2.2.3. Η εγγυ� ηση συμμετόχη� ς καταπί�πτεί εα� ν ό πρόσφε�ρων: α) απόσυ� ρεί την πρόσφόρα�  τόυ κατα�

τη δία� ρκεία ίσχυ� ός αυτη� ς, β) παρε�χεί, εν γνω� σεί τόυ, ψευδη�  στόίχεί�α η�  πληρόφόρί�ες πόυ αναφε�ρόνταί

στίς παραγρα� φόυς 2.2.3 ε�ως 2.2.8 γ) δεν πρόσκόμί�σεί εγκαί�ρως τα πρόβλεπό� μενα από�  την παρόυ� σα

δίκαίόλόγητίκα�  (παρα� γραφόί  2.2.9  καί  3.2),  δ)  δεν  πρόσε�λθεί  εγκαί�ρως  γία  υπόγραφη�  τόυ

συμφωνητίκόυ� ,  ε)  υπόβα� λεί  μη κατα� λληλη πρόσφόρα� ,  με  την  ε�ννόία  της  περ.  46 της  παρ.  1  τόυ

α� ρθρόυ 2 τόυ ν. 4412/2016, στ) δεν ανταπόκρίθεί� στη σχετίκη�  πρό� σκληση της αναθε�τόυσας αρχη� ς να

εξηγη� σεί την τίμη�  η�  τό κό� στός της πρόσφόρα� ς τόυ εντό� ς της τεθεί�σας πρόθεσμί�ας καί η πρόσφόρα�

τόυ απόρρίφθεί�49, ζ) στίς περίπτω� σείς των παρ. 3, 4 καί 5 τόυ α� ρθρόυ 103 τόυ ν. 4412/2016, περί�

πρό� σκλησης γία υπόβόλη�  δίκαίόλόγητίκω� ν από�  τόν πρόσωρίνό�  ανα� δόχό, αν, κατα�  τόν ε�λεγχό των

παραπα� νω δίκαίόλόγητίκω� ν, συ� μφωνα με τίς παραγρα� φόυς 3.2 καί 3.4 της παρόυ� σας, δίαπίστωθεί�

ό� τί  τα  στόίχεί�α  πόυ  δηλω� θηκαν  στό  ΕΕΕΣ  εί�ναί  εκ  πρόθε�σεως  απατηλα� ,  η�  ό� τί  ε�χόυν  υπόβληθεί�

πλαστα�  απόδείκτίκα�  στόίχεί�α, η�  αν, από�  τα παραπα� νω δίκαίόλόγητίκα�  πόυ πρόσκόμί�σθηκαν νόμί�μως

καί εμπρόθε�σμως, δεν απόδείκνυ� εταί η μη συνδρόμη�  των λό� γων απόκλείσμόυ�  της παραγρα� φόυ 2.2.3

η�  η πλη� ρωση μίας η�  περίσσό� τερων από�  τίς απαίτη� σείς των κρίτηρί�ων πόίότίκη� ς επίλόγη� ς.

48 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016.
49 Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού50

Απόκλεί�εταί  από�  τη  συμμετόχη�  στην  παρόυ� σα  δίαδίκασί�α  συ� ναψης  συ� μβασης  (δίαγωνίσμό� )

όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας, εφό� σόν συντρε�χεί στό πρό� σωπό�  τόυ (εα� ν πρό� κείταί γία μεμόνωμε�νό φυσίκό�  η�

νόμίκό�  πρό� σωπό) η�  σε ε�να από�  τα με�λη τόυ (εα� ν πρό� κείταί γία ε�νωση όίκόνόμίκω� ν φόρε�ων) ε�νας η�

περίσσό� τερόί από�  τόυς ακό� λόυθόυς λό� γόυς:

2.2.3.1. Όταν υπα� ρχεί σε βα� ρός τόυ αμετα� κλητη51 καταδίκαστίκη�  από� φαση γία ε�να από�  τα ακό� λόυθα

εγκλη� ματα: 

α) συμμετόχη�  σε εγκληματίκη�  όργα� νωση, ό� πως αυτη�  όρί�ζεταί στό α� ρθρό 2 της από� φασης-πλαί�σίό

2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλί�όυ της 24ης Οκτωβρί�όυ 2008, γία την καταπόλε�μηση τόυ όργανωμε�νόυ

εγκλη� ματός (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), καί τα εγκλη� ματα τόυ α� ρθρόυ 187 τόυ Πόίνίκόυ�  Κω� δίκα

(εγκληματίκη�  όργα� νωση),

β) ενεργητίκη�  δωρόδόκί�α,  ό� πως όρί�ζεταί στό α� ρθρό 3 της συ� μβασης περί�  της καταπόλε�μησης της

δωρόδόκί�ας στην όπόί�α ενε�χόνταί υπα� λληλόί των ΕυρωπαίWκω� ν Κόίνότη� των η�  των κρατω� ν-μελω� ν της

Ένωσης  (ΕΕ  C 195  της  25.6.1997,  σ.  1)  καί  στην  παρ.  1  τόυ  α� ρθρόυ  2  της  από� φασης-πλαί�σίό

2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλί�όυ της 22ας Ιόυλί�όυ 2003, γία την καταπόλε�μηση της δωρόδόκί�ας στόν

ίδίωτίκό�  τόμε�α  (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003,  σ.  54),  καθω� ς  καί  ό� πως όρί�ζεταί  στό εθνίκό�  δί�καίό τόυ

όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α,  καί τα εγκλη� ματα των α� ρθρων 159Α (δωρόδόκί�α πόλίτίκω� ν πρόσω� πων), 236

(δωρόδόκί�α υπαλλη� λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκί�α δίκαστίκω� ν λείτόυργω� ν), 237Α παρ. 2 (εμπόρί�α

επίρρόη� ς – μεσα� ζόντες), 396 παρ. 2 (δωρόδόκί�α στόν ίδίωτίκό�  τόμε�α) τόυ Πόίνίκόυ�  Κω� δίκα,

γ) απα� τη είς βα� ρός των όίκόνόμίκω� ν συμφερό� ντων της Ένωσης, κατα�  την ε�ννόία των α� ρθρων 3 καί 4

της Οδηγί�ας (ΕΕ) 2017/1371 τόυ ΕυρωπαίWκόυ�  Κόίνόβόυλί�όυ καί τόυ Συμβόυλί�όυ της 5ης Ιόυλί�όυ 2017

σχετίκα�  με την καταπόλε�μηση, με�σω τόυ πόίνίκόυ�  δίκαί�όυ, της απα� της είς βα� ρός των όίκόνόμίκω� ν

συμφερό� ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) καί τα εγκλη� ματα των α� ρθρων 159Α (δωρόδόκί�α πό-

λίτίκω� ν πρόσω� πων), 216 (πλαστόγραφί�α), 236 (δωρόδόκί�α υπαλλη� λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκί�α δί-

καστίκω� ν λείτόυργω� ν), 242 (ψευδη� ς βεβαί�ωση, νό� θευση κ.λπ.) 374 (δίακεκρίμε�νη κλόπη� ), 375 (υπε-

ξαί�ρεση), 386 (απα� τη), 386Α (απα� τη με υπόλόγίστη� ), 386Β (απα� τη σχετίκη�  με τίς επίχόρηγη� σείς), 390

(απίστί�α)  τόυ  Πόίνίκόυ�  Κω� δίκα  καί  των  α� ρθρων  155  επ.  τόυ  Εθνίκόυ�  Τελωνείακόυ�  Κω� δίκα  (ν.

2960/2001, Α’ 265), ό� ταν αυτα�  στρε�φόνταί κατα�  των όίκόνόμίκω� ν συμφερό� ντων της ΕυρωπαίWκη� ς

Ένωσης η�  συνδε�όνταί με την πρόσβόλη�  αυτω� ν των συμφερό� ντων, καθω� ς καί τα εγκλη� ματα των α� ρ-

θρων 23 (δίασυνόρίακη�  απα� τη σχετίκα�  με τόν ΦΠΑ) καί 24 (επίκόυρίκε�ς δίατα� ξείς γία την πόίνίκη�

πρόστασί�α των όίκόνόμίκω� ν συμφερό� ντων της ΕυρωπαίWκη� ς Ένωσης) τόυ ν. 4689/2020 (Α’ 103),

50 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016
51 Επισημαίνεται ότι  η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική

απόφαση”,  η  δε  σχετική  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα  στο  Μέρος  ΙΙΙ.Α.  του  ΕΕΕΣ  αφορά  μόνο  σε  αμετάκλητες
καταδικαστικέςαποφάσεις
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δ)  τρόμόκρατίκα�  εγκλη� ματα  η�  εγκλη� ματα  συνδεό� μενα  με  τρόμόκρατίκε�ς  δραστηρίό� τητες,  ό� πως

όρί�ζόνταί,  αντίστόί�χως,  στα  α� ρθρα  3-4  καί  5-12  της  Οδηγί�ας  (ΕΕ)  2017/541  τόυ  ΕυρωπαίWκόυ�

Κόίνόβόυλί�όυ καί τόυ Συμβόυλί�όυ της 15ης Μαρτί�όυ 2017 γία την καταπόλε�μηση της τρόμόκρατί�ας

καί  την  αντίκατα� σταση  της  από� φασης-πλαίσί�όυ  2002/475/ΔΕΥ  τόυ  Συμβόυλί�όυ  καί  γία  την

τρόπόπόί�ηση  της  από� φασης  2005/671/ΔΕΥ  τόυ  Συμβόυλί�όυ  (ΕΕ  L 88/31.03.2017)  η�  ηθίκη�

αυτόυργί�α η�  συνε�ργεία η�  από� πείρα δία� πραξης εγκλη� ματός, ό� πως όρί�ζόνταί στό α� ρθρό 14 αυτη� ς, καί

τα  εγκλη� ματα  των  α� ρθρων  187Α  καί  187Β  τόυ  Πόίνίκόυ�  Κω� δίκα,  καθω� ς  καί  τα  εγκλη� ματα  των

α� ρθρων 32-35 τόυ ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νόμίμόπόί�ηση εσό� δων από�  παρα� νόμες δραστηρίό� τητες η�  χρηματόδό� τηση της τρόμόκρατί�ας, ό� πως

αυτε�ς  όρί�ζόνταί στό α� ρθρό 1 της Οδηγί�ας  (ΕΕ) 2015/849 τόυ ΕυρωπαίWκόυ�  Κόίνόβόυλί�όυ καί  τόυ

Συμβόυλί�όυ  της  20ης  Μαίuόυ  2015,  σχετίκα�  με  την  πρό� ληψη  της  χρησίμόπόί�ησης  τόυ

χρηματόπίστωτίκόυ�  συστη� ματός γία τη νόμίμόπόί�ηση εσό� δων από�  παρα� νόμες δραστηρίό� τητες η�  γία

τη χρηματόδό� τηση της τρόμόκρατί�ας, την τρόπόπόί�ηση τόυ κανόνίσμόυ�  (ΕΕ) αρίθμ. 648/2012 τόυ

ΕυρωπαίWκόυ�  Κόίνόβόυλί�όυ καί  τόυ Συμβόυλί�όυ,  καί  την κατα� ργηση της όδηγί�ας  2005/60/ΕΚ τόυ

ΕυρωπαίWκόυ�  Κόίνόβόυλί�όυ καί τόυ Συμβόυλί�όυ καί της όδηγί�ας 2006/70/ΕΚ της Επίτρόπη� ς (ΕΕ  L

141/05.06.2015) καί τα εγκλη� ματα των α� ρθρων 2 καί 39 τόυ ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παίδίκη�  εργασί�α καί α� λλες μόρφε�ς εμπόρί�ας ανθρω� πων, ό� πως όρί�ζόνταί στό α� ρθρό 2 της Οδηγί�ας

2011/36/ΕΕ τόυ ΕυρωπαίWκόυ�  Κόίνόβόυλί�όυ  καί  τόυ Συμβόυλί�όυ  της  5ης  Απρίλί�όυ  2011,  γία  την

πρό� ληψη καί την καταπόλε�μηση της εμπόρί�ας ανθρω� πων καί γία την πρόστασί�α των θυμα� των της,

καθω� ς καί γία την αντίκατα� σταση της από� φασης-πλαί�σίό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλί�όυ (ΕΕ L 101

της 15.4.2011, σ. 1), καί τα εγκλη� ματα τόυ α� ρθρόυ 323Α τόυ Πόίνίκόυ�  Κω� δίκα (εμπόρί�α ανθρω� πων). 

Ο  όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας  απόκλεί�εταί  επί�σης  ό� ταν  τό  πρό� σωπό  είς  βα� ρός  τόυ  όπόί�όυ  εκδό� θηκε

αμετα� κλητη καταδίκαστίκη�  από� φαση εί�ναί με�λός τόυ δίόίκητίκόυ� , δίευθυντίκόυ�  η�  επόπτίκόυ�  όργα� νόυ

τόυ  η�  ε�χεί  εξόυσί�α  εκπρόσω� πησης,  λη� ψης  απόφα� σεων  η�  ελε�γχόυ  σε  αυτό� .  Η  υπόχρε�ωση  τόυ

πρόηγόυ� μενόυ εδαφί�όυ αφόρα� : 

- στίς περίπτω� σείς εταίρείω� ν περίόρίσμε�νης ευθυ� νης (Ε.Π.Ε.), ίδίωτίκω� ν κεφαλαίόυχίκω� ν εταίρείω� ν

(Ι.Κ.Ε.) καί πρόσωπίκω� ν εταίρείω� ν (Ο.Ε. καί Ε.Ε.) τόυς δίαχείρίστε�ς.

- στίς περίπτω� σείς ανωνυ� μων εταίρείω� ν (Α.Ε.), τόν δίευθυ� νόντα Συ� μβόυλό, τα με�λη τόυ Δίόίκητίκόυ�

Συμβόυλί�όυ, καθω� ς καί τα πρό� σωπα στα όπόί�α με από� φαση τόυ Δίόίκητίκόυ�  Συμβόυλί�όυ ε�χεί ανατε-

θεί� τό συ� νόλό της δίαχεί�ρίσης καί εκπρόσω� πησης της εταίρεί�ας.

- στίς περίπτω� σείς Συνεταίρίσμω� ν, τα με�λη τόυ Δίόίκητίκόυ�  Συμβόυλί�όυ.

- σε ό� λες τίς υπό� λόίπες περίπτω� σείς νόμίκω� ν πρόσω� πων, τόν κατα�  περί�πτωση νό� μίμό εκπρό� σωπό.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομη-

νία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
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2.2.3.2. Στίς ακό� λόυθες περίπτω� σείς:

α) ό� ταν ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας ε�χεί αθετη� σεί τίς υπόχρεω� σείς τόυ ό� σόν αφόρα�  στην καταβόλη�  φό� ρων

η�  είσφόρω� ν κόίνωνίκη� ς ασφα� λίσης καί αυτό�  ε�χεί δίαπίστωθεί�  από�  δίκαστίκη�  η�  δίόίκητίκη�  από� φαση

με τελεσί�δίκη καί δεσμευτίκη�  ίσχυ� , συ� μφωνα με δίατα� ξείς της χω� ρας ό� πόυ εί�ναί εγκατεστημε�νός η�  την

εθνίκη�  νόμόθεσί�α η�  

β) ό� ταν η αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρεί� να απόδεί�ξεί με τα κατα� λληλα με�σα ό� τί ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας ε�χεί

αθετη� σεί τίς υπόχρεω� σείς τόυ ό� σόν αφόρα�  την καταβόλη�  φό� ρων η�  είσφόρω� ν κόίνωνίκη� ς ασφα� λίσης.

Αν ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας εί�ναί Έλληνας πόλί�της η�  ε�χεί την εγκατα� σταση�  τόυ στην Ελλα� δα, όί υπόχρε-

ω� σείς τόυ πόυ αφόρόυ� ν στίς είσφόρε�ς κόίνωνίκη� ς ασφα� λίσης καλυ� πτόυν τό� σό την κυ� ρία ό� σό καί την

επίκόυρίκη�  ασφα� λίση.

Οί υπόχρεω� σείς των περ. α’ καί β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρεί�ταί ό� τί δεν ε�χόυν αθετηθεί� εφό� σόν δεν ε�χόυν

καταστεί� ληξίπρό� θεσμες η�  εφό� σόν αυτε�ς ε�χόυν υπαχθεί� σε δεσμευτίκό�  δίακανόνίσμό�  πόυ τηρεί�ταί.

Δεν  απόκλεί�εταί  ό  όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας,  ό� ταν  ε�χεί  εκπληρω� σεί  τίς  υπόχρεω� σείς  τόυ  εί�τε

καταβα� λλόντας  τόυς  φό� ρόυς  η�  τίς  είσφόρε�ς  κόίνωνίκη� ς  ασφα� λίσης  πόυ  όφεί�λεί,

συμπερίλαμβανόμε�νων,  κατα�  περί�πτωση,  των  δεδόυλευμε�νων  τό� κων  η�  των  πρόστί�μων  εί�τε

υπαγό� μενός σε δεσμευτίκό�  δίακανόνίσμό�  γία την καταβόλη�  τόυς στό με�τρό πόυ τηρεί� τόυς ό� ρόυς τόυ

δεσμευτίκόυ�  κανόνίσμόυ� .

2.2.3.3 

2.2.3.4. Απόκλεί�εταί52 από�  τη  συμμετόχη�  στη  δίαδίκασί�α  συ� ναψης  της  παρόυ� σας  συ� μβασης,

όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας σε όπόίαδη� πότε από�  τίς ακό� λόυθες καταστα� σείς53: 

(α)  εα� ν  ε�χεί  αθετη� σεί  τίς  υπόχρεω� σείς  πόυ  πρόβλε�πόνταί  στην  παρ.  2  τόυ  α� ρθρόυ  18  τόυ  ν.

4412/201654, περί� αρχω� ν πόυ εφαρμό� ζόνταί στίς δίαδίκασί�ες συ� ναψης δημόσί�ων συμβα� σεων,

(β)  εα� ν  τελεί�  υπό�  πτω� χευση  η�  ε�χεί  υπαχθεί�  σε  δίαδίκασί�α  είδίκη� ς  εκκαθα� ρίσηςη�  τελεί�  υπό�

αναγκαστίκη�  δίαχεί�ρίση  από�  εκκαθαρίστη�  η�  από�  τό  δίκαστη� ρίό  η�  ε�χεί  υπαχθεί�  σε  δίαδίκασί�α

πτωχευτίκόυ�  συμβίβασμόυ�  η�  ε�χεί αναστεί�λεί τίς επίχείρηματίκε�ς τόυ δραστηρίό� τητες η�  ε�χεί υπαχθεί�

σε δίαδίκασί�α εξυγί�ανσης καί δεν τηρεί�  τόυς ό� ρόυς αυτη� ς η�  εα� ν βρί�σκεταί σε όπόίαδη� πότε ανα� λόγη

κατα� σταση πρόκυ� πτόυσα από�  παρό� μόία δίαδίκασί�α,  πρόβλεπό� μενη σε εθνίκε�ς  δίατα� ξείς νό� μόυ.  Η

52 Οι  λόγοι  της  παραγράφου  2.2.3.4  αποτελούν  δυνητικούς  λόγους  αποκλεισμού,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  73  παρ.  4  ν.
4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισημαίνεται,  επίσης, ότι  η επιλογή από την Α.Α.  λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει  αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

53 Ειδικά  για  τους  δυνητικούς  λόγους  αποκλεισμού  πρβλ.  την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  20/22-06-2017  της  Αρχής  (ΑΔΑ:
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

54 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106.
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αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρεί�  να μην απόκλεί�εί ε�ναν όίκόνόμίκό�  φόρε�α ό όπόί�ός βρί�σκεταί σε μί�α εκ των

καταστα� σεων πόυ αναφε�ρόνταί στην περί�πτωση αυτη� , υπό�  την πρόυW πό� θεση ό� τί απόδείκνυ� εί ό� τί ό εν

λό� γω φόρε�ας εί�ναί σε θε�ση να εκτελε�σεί τη συ� μβαση, λαμβα� νόντας υπό� ψη τίς ίσχυ� όυσες δίατα� ξείς καί

τα με�τρα γία τη συνε�χίση της επίχείρηματίκη� ς τόυ λείτόυργί�ας,55

(γ)  εα� ν,  με  την  επίφυ� λαξη  της  παραγρα� φόυ  3β τόυ  α� ρθρόυ 44  τόυ ν.  3959/2011 περί�  πόίνίκω� ν

κυρω� σεων καί α� λλων δίόίκητίκω� ν συνεπείω� ν, υπα� ρχόυν επαρκω� ς ευ� λόγες ενδεί�ξείς πόυ όδηγόυ� ν στό

συμπε�ρασμα ό� τί ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας συνη� ψε συμφωνί�ες με α� λλόυς όίκόνόμίκόυ� ς φόρεί�ς με στό� χό

τη στρε�βλωση τόυ ανταγωνίσμόυ� , 

δ) εα� ν μί�α κατα� σταση συ� γκρόυσης συμφερό� ντων κατα�  την ε�ννόία τόυ α� ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016

δεν μπόρεί� να θεραπευθεί� απότελεσματίκα�  με α� λλα, λίγό� τερό παρεμβατίκα� , με�σα, 

(ε) εα� ν μί�α κατα� σταση στρε�βλωσης τόυ ανταγωνίσμόυ�  από�  την πρό� τερη συμμετόχη�  τόυ όίκόνόμίκόυ�

φόρε�α κατα�  την πρόετόίμασί�α της δίαδίκασί�ας συ� ναψης συ� μβασης, συ� μφωνα με ό� σα όρί�ζόνταί στό

α� ρθρό 48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρεί� να θεραπευθεί� με α� λλα, λίγό� τερό παρεμβατίκα� , με�σα, 

(στ)  εα� ν  ε�χεί  επίδεί�ξεί  σόβαρη�  η�  επαναλαμβανό� μενη  πλημμε�λεία  κατα�  την  εκτε�λεση  όυσίω� δόυς

απαί�τησης στό πλαί�σίό πρόηγόυ� μενης δημό� σίας συ� μβασης, πρόηγόυ� μενης συ� μβασης με αναθε�τόντα

φόρε�α η�  πρόηγόυ� μενης συ� μβασης παραχω� ρησης πόυ εί�χε ως απότε�λεσμα την πρό� ωρη καταγγελί�α

της πρόηγόυ� μενης συ� μβασης, απόζημίω� σείς η�  α� λλες παρό� μόίες κυρω� σείς, 

(ζ)  εα� ν  ε�χεί  κρίθεί�  ε�νόχός  εκ  πρόθε�σεως  σόβαρω� ν  απατηλω� ν  δηλω� σεων  κατα�  την  παρόχη�  των

πληρόφόρίω� ν  πόυ απαίτόυ� νταί  γία την εξακρί�βωση της απόυσί�ας  των λό� γων απόκλείσμόυ�  η�  την

πλη� ρωση των κρίτηρί�ων επίλόγη� ς,  ε�χεί  απόκρυ� ψεί τίς πληρόφόρί�ες  αυτε�ς  η�  δεν εί�ναί  σε θε�ση να

πρόσκόμί�σεί  τα  δίκαίόλόγητίκα�  πόυ  απαίτόυ� νταί  κατ’  εφαρμόγη�  της  παραγρα� φόυ  2.2.9.2  της

παρόυ� σας, 

(η) εα� ν επίχεί�ρησε να επηρεα� σεί με αθε�μίτό τρό� πό τη δίαδίκασί�α λη� ψης απόφα� σεων της αναθε�τόυσας

αρχη� ς,  να  απόκτη� σεί  εμπίστευτίκε�ς  πληρόφόρί�ες  πόυ  ενδε�χεταί  να  τόυ  απόφε�ρόυν  αθε�μίτό

πλεόνε�κτημα στη δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης η�  να παρα� σχεί με απατηλό�  τρό� πό παραπλανητίκε�ς

πληρόφόρί�ες πόυ ενδε�χεταί να επηρεα� σόυν όυσίωδω� ς τίς απόφα� σείς πόυ αφόρόυ� ν τόν απόκλείσμό� ,

την επίλόγη�  η�  την ανα� θεση, 

(θ)  εα� ν  η  αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρεί�  να  απόδεί�ξεί,  με  κατα� λληλα  με�σα  ό� τί  ε�χεί  δίαπρα� ξεί  σόβαρό�

επαγγελματίκό�  παρα� πτωμα, τό όπόί�ό θε�τεί εν αμφίβό� λω την ακεραίό� τητα�  τόυ. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης

που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.56

55 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ
56 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.

Σελίδα 22





2.2.3.5.

2.2.3.6.  Ο όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας απόκλεί�εταί σε όπόίόδη� πότε χρόνίκό�  σημεί�ό  κατα�  τη δία� ρκεία της

δίαδίκασί�ας συ� ναψης της παρόυ� σας συ� μβασης, ό� ταν απόδείκνυ� εταί ό� τί βρί�σκεταί, λό� γω πρα� ξεων η�

παραλεί�ψεω� ν τόυ, εί�τε πρίν εί�τε κατα�  τη δίαδίκασί�α, σε μί�α από�  τίς ως α� νω περίπτω� σείς.

2.2.3.7. Οίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας  πόυ  εμπί�πτεί  σε  μία  από�  τίς  καταστα� σείς  πόυ  αναφε�ρόνταί  στίς

παραγρα� φόυς  2.2.3.1  καί  2.2.3.4,  εκτό� ς  από�  την  περ.  β  αυτη� ς,  μπόρεί�  να  πρόσκόμί�ζεί  στόίχεί�α57,

πρόκείμε�νόυ να απόδεί�ξεί ό� τί τα με�τρα πόυ ε�λαβε επαρκόυ� ν γία να απόδεί�ξόυν την αξίόπίστί�α τόυ,

παρό� τί συντρε�χεί ό σχετίκό� ς λό� γός απόκλείσμόυ�  (αυτoκα� θαρση). Γία τόν σκόπό�  αυτό� ν, ό όίκόνόμίκό� ς

φόρε�ας απόδείκνυ� εί ό� τί ε�χεί καταβα� λεί η�  ε�χεί δεσμευθεί�  να καταβα� λεί απόζημί�ωση γία ζημί�ες πόυ

πρόκλη� θηκαν από�  τό πόίνίκό�  αδί�κημα η�  τό παρα� πτωμα, ό� τί  ε�χεί δίευκρίνί�σεί  τα γεγόνό� τα καί τίς

περίστα� σείς με όλόκληρωμε�νό τρό� πό, με�σω ενεργόυ�  συνεργασί�ας με τίς ερευνητίκε�ς αρχε�ς, καί ε�χεί

λα� βεί  συγκεκρίμε�να  τεχνίκα�  καί  όργανωτίκα�  με�τρα,  καθω� ς  καί  με�τρα  σε  επί�πεδό  πρόσωπίκόυ�

κατα� λληλα  γία  την  απόφυγη�  περαίτε�ρω  πόίνίκω� ν  αδίκημα� των  η�  παραπτωμα� των.  Τα  με�τρα  πόυ

λαμβα� νόνταί από�  τόυς όίκόνόμίκόυ� ς φόρεί�ς αξίόλόγόυ� νταί σε συνα� ρτηση με τη σόβαρό� τητα καί τίς

ίδίαί�τερες  περίστα� σείς  τόυ  πόίνίκόυ�  αδίκη� ματός  η�  τόυ  παραπτω� ματός.  Εα� ν  τα  στόίχεί�α  κρίθόυ� ν

επαρκη� , ό εν λό� γω όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας δεν απόκλεί�εταί από�  τη δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης. Αν τα

με�τρα κρίθόυ� ν ανεπαρκη� , γνωστόπόίεί�ταί στόν όίκόνόμίκό�  φόρε�α τό σκεπτίκό�  της από� φασης αυτη� ς.

Οίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας  πόυ  ε�χεί  απόκλείστεί�,  συ� μφωνα  με  τίς  κεί�μενες  δίατα� ξείς,  με  τελεσί�δίκη

από� φαση,  σε  εθνίκό�  επί�πεδό,  από�  τη  συμμετόχη�  σε  δίαδίκασί�ες  συ� ναψης  συ� μβασης  η�  ανα� θεσης

παραχω� ρησης  δεν  μπόρεί�  να  κα� νεί  χρη� ση  της  ανωτε�ρω  δυνατό� τητας  κατα�  την  περί�όδό  τόυ

απόκλείσμόυ�  πόυ όρί�ζεταί στην εν λό� γω από� φαση 58.

2.2.3.8. Η από� φαση γία την δίαπί�στωση της επα� ρκείας η�  μη των επανόρθωτίκω� ν με�τρων κατα�  την

πρόηγόυ� μενη παρα� γραφό εκδί�δεταί συ� μφωνα με τα όρίζό� μενα στίς παρ. 8 καί 9 τόυ α� ρθρόυ 73 τόυ ν.

4412/201659.

2.2.3.9.  Οίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας,  σε  βα� ρός  τόυ  όπόί�όυ  ε�χεί  επίβληθεί�  η  κυ� ρωση  τόυ  όρίζό� ντίόυ

απόκλείσμόυ�  συ� μφωνα  με  τίς  κεί�μενες  δίατα� ξείς  καί  γία  τό  χρόνίκό�  δία� στημα  πόυ  αυτη�  όρί�ζεί,

απόκλεί�εταί από�  την παρόυ� σα δίαδίκασί�α συ� ναψης της συ� μβασης. 

Κριτήρια Επιλογής60

57 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ
στην υπόθεση C-387/19

58 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
59 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
60 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ.
1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο
τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν
ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας61

Οί όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς πόυ συμμετε�χόυν στη δίαδίκασί�α συ� ναψης της παρόυ� σας συ� μβασης απαίτεί�ταί

να  ασκόυ� ν  εμπόρίκη�  η�  βίόμηχανίκη�  η�  βίότεχνίκη�  δραστηρίό� τητα  συναφη�  με  τό  αντίκεί�μενό  της

πρόμη� θείας. 

Οί όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς πόυ εί�ναί εγκατεστημε�νόί σε κρα� τός με�λός της ΕυρωπαίWκη� ς Ένωσης απαίτεί�ταί

να εί�ναί εγγεγραμμε�νόί σε ε�να από�  τα επαγγελματίκα�  η�  εμπόρίκα�  μητρω� α πόυ τηρόυ� νταί στό κρα� τός

εγκατα� σταση� ς τόυς η�  να ίκανόπόίόυ� ν όπόίαδη� πότε α� λλη απαί�τηση όρί�ζεταί στό Παρα� ρτημα XI τόυ

Πρόσαρτη� ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016. 

Στην  περί�πτωση  όίκόνόμίκω� ν  φόρε�ων  εγκατεστημε�νων  σε  κρα� τός  με�λόυς  τόυ  ΕυρωπαίWκόυ�

Οίκόνόμίκόυ�  Χω� ρόυ (Ε.Ο.Χ) η�  σε τρί�τες χω� ρες πόυ πρόσχωρη� σεί στη ΣΔΣ, η�  σε τρί�τες χω� ρες πόυ δεν

εμπί�πτόυν στην πρόηγόυ� μενη περί�πτωση καί ε�χόυν συνα� ψεί δίμερεί�ς η�  πόλυμερεί�ς συμφωνί�ες με την

Ένωση σε θε�ματα δίαδίκασίω� ν ανα� θεσης δημόσί�ων συμβα� σεων, απαίτεί�ταί να εί�ναί εγγεγραμμε�νόί σε

αντί�στόίχα επαγγελματίκα�  η�  εμπόρίκα�  μητρω� α. 

Οί εγκατεστημε�νόί στην Ελλα� δα όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς απαίτεί�ταί να εί�ναί εγγεγραμμε�νόί στό Βίότεχνίκό�

η�  Εμπόρίκό�  η�  Βίόμηχανίκό�  Επίμελητη� ρίό η�  στό Μητρω� ό Κατασκευαστω� ν Αμυντίκόυ�  Υλίκόυ� 62

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια63

Δεν απαίτεί�ταί 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα64

Δεν απαίτεί�ταί 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης65

Οί όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς γία την παρόυ� σα δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης όφεί�λόυν να συμμόρφω� νόνταί

καί  να  πληρόυ� ν  ό� λες  τίς  απαίτη� σείς  ασφαλεί�ας,  να  δίαθε�τόυν  καί  να  πρόσκόμί�σόυν  τα  κα� τωθί

πίστόπόίητίκα� : 

ανάθεση  σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές  περιστάσεις  κλπ),  με  σχετική  πρόβλεψη  στη  διακήρυξη.  Οι  Α.Α.
διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου
2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και
έλεγχος  καταλληλόλητας:  ειδικά  η  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  και  η  τεχνική  και  επαγγελματική
ικανότητα''(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

61 Άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
62 Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
63 Άρθρο 75 παρ.  3  ν.  4412/2016.  Επισημαίνεται,  περαιτέρω,  ότι  οι  Α.Α.  μπορούν (χωρίς  αυτό να είναι  υποχρεωτικό)  να

διαμορφώσουν  την  παρούσα  παράγραφο  είτε  απαιτώντας,  ως  προς  τα  κριτήρια  που  επιλέγουν,  ελάχιστα  επίπεδα
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με
αναφορά σε  συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ.  κύκλος  εργασιών 200.000 ευρώ  τα  3  τελευταία  έτη),  είτε  ζητώντας  από τους
οικονομικούς  φορείς  να  δηλώσουν  τις  ζητούμενες  πληροφορίες  αναφέροντας  τη  μεθοδολογία  με  την  οποία  θα
αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.

64 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.
65 Άρθρο 82 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την

κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.

Σελίδα 24





1. Πίστόπόίητίκό�  δίασφα� λίσης  πόίό� τητας  ISO  9001  καί  Πίστόπόίητίκό�  περίβαλλόντίκη� ς

δίαχεί�ρίσης  ISO 14001 66

2. Πίστόπόίητίκό�  δίασφα� λίσης  πόίό� τητας  ISO 9001 καί  Πίστόπόίητίκό�  περίβαλλόντίκη� ς

δίαχεί�ρίσης   ISO  14001  67τόυ  υπευ� θυνόυ  γία  την  εγκατα� σταση  των  πρόσφερό� μενων

εξόπλίσμω� ν καί τεχνίκη�  υπόστη� ρίξη εξόπλίσμόυ�  στεγα� στρων 686970

Η  αναθε�τόυσα  αρχη�  αναγνωρί�ζεί  ίσόδυ� ναμα  πίστόπόίητίκα�  πόυ  ε�χόυν  εκδόθεί�  από�  φόρεί�ς

δίαπίστευμε�νόυς από�  ίσόδυ� ναμόυς Οργανίσμόυ� ς δίαπί�στευσης, εδρευ� όντες καί σε α� λλα κρα� τη - με�λη.

66 Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν
ότι  ο  οικονομικός  φορέας  συμμορφώνεται  με  ορισμένα  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται
στη  σχετική  σειρά  ευρωπαϊκών  προτύπων  και  έχουν  πιστοποιηθεί  από  διαπιστευμένους  οργανισμούς.  Αναγνωρίζουν
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά
στοιχεία  για  ισοδύναμα  μέτρα  διασφάλισης  ποιότητας,  εφόσον  ο  ενδιαφερόμενος  οικονομικός  φορέας  δεν  είχε  τη
δυνατότητα να αποκτήσει  τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  και  να
πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.

67 Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν
ότι  ο  οικονομικός  φορέας  συμμορφώνεται  με  ορισμένα  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται
στη  σχετική  σειρά  ευρωπαϊκών  προτύπων  και  έχουν  πιστοποιηθεί  από  διαπιστευμένους  οργανισμούς.  Αναγνωρίζουν
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά
στοιχεία  για  ισοδύναμα  μέτρα  διασφάλισης  ποιότητας,  εφόσον  ο  ενδιαφερόμενος  οικονομικός  φορέας  δεν  είχε  τη
δυνατότητα να αποκτήσει  τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  και  να
πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.

68 Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν
ότι  ο  οικονομικός  φορέας  συμμορφώνεται  με  ορισμένα  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται
στη  σχετική  σειρά  ευρωπαϊκών  προτύπων  και  έχουν  πιστοποιηθεί  από  διαπιστευμένους  οργανισμούς.  Αναγνωρίζουν
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά
στοιχεία  για  ισοδύναμα  μέτρα  διασφάλισης  ποιότητας,  εφόσον  ο  ενδιαφερόμενος  οικονομικός  φορέας  δεν  είχε  τη
δυνατότητα να αποκτήσει  τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  και  να
πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.

69 Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση,
παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης  βασιζόμενα  σε  αντίστοιχα  ευρωπαϊκά  ή  διεθνή  πρότυπα  που  έχουν  εκδοθεί  από
διαπιστευμένους  οργανισμούς.  Οι  Α.Α.  αναγνωρίζουν  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  από  οργανισμούς  εδρεύοντες  σε  άλλα
κράτη - μέλη.
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα
αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης
άλλα αποδεικτικά  μέσα μέτρων περιβαλλοντικής  διαχείρισης,  υπό την  προϋπόθεση ότι  ο  ενδιαφερόμενος  οικονομικός
φορέας αποδεικνύει  ότι  τα συγκεκριμένα μέτρα είναι  ισοδύναμα με  εκείνα  που  απαιτούνται  βάσει  του εφαρμοστέου
συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο
82 παρ.2 του ν. 4412/2016.
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Επί�σης, κα� νεί δεκτα�  α� λλα απόδείκτίκα�  στόίχεί�α γία ίσόδυ� ναμα με�τρα δίασφα� λίσης πόίό� τητας, εφό� σόν

ό  ενδίαφερό� μενός  όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας  δεν  εί�χε  τη  δυνατό� τητα  να  απόκτη� σεί  τα  εν  λό� γω

πίστόπόίητίκα�  εντό� ς των σχετίκω� ν πρόθεσμίω� ν γία λό� γόυς γία τόυς όπόί�όυς δεν ευθυ� νεταί ό ί�δίός,

υπό�  την πρόυW πό� θεση ό� τί ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας απόδείκνυ� εί ό� τί τα πρότείνό� μενα με�τρα δίασφα� λίσης

πόίό� τητας πληρόυ� ν τα απαίτόυ� μενα πρό� τυπα δίασφα� λίσης πόίό� τητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων71

Οί όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς μπόρόυ� ν, ό� σόν αφόρα�  στα κρίτη� ρία της όίκόνόμίκη� ς καί χρηματόόίκόνόμίκη� ς

επα� ρκείας (της παραγρα� φόυ 2.2.5) καί τα σχετίκα�  με την τεχνίκη�  καί επαγγελματίκη�  ίκανό� τητα (της

παραγρα� φόυ 2.2.6), να στηρί�ζόνταί στίς ίκανό� τητες α� λλων φόρε�ων, ασχε�τως της νόμίκη� ς φυ� σης των

δεσμω� ν τόυς με αυτόυ� ς72. Στην περί�πτωση αυτη� , απόδείκνυ� όυν ό� τί θα ε�χόυν στη δία� θεση�  τόυς τόυς

αναγκαί�όυς πό� ρόυς, με την πρόσκό� μίση της σχετίκη� ς δε�σμευσης των φόρε�ων στην ίκανό� τητα των

όπόί�ων στηρί�ζόνταί. 

Υπό�  τόυς ί�δίόυς ό� ρόυς όί ενω� σείς όίκόνόμίκω� ν φόρε�ων μπόρόυ� ν να στηρί�ζόνταί στίς ίκανό� τητες των

συμμετεχό� ντων στην ε�νωση η�  α� λλων φόρε�ων.

Η αναθε�τόυσα αρχη�  ελε�γχεί αν όί  φoρεί�ς,  στίς ίκανό� τητες των όπόί�ων πρότί�θεταί να στηρίχθεί�  ό

όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας,  πληρόυ� ν  κατα�  περί�πτωση τα σχετίκα�  κρίτη� ρία επίλόγη� ς  καί εα� ν  συντρε�χόυν

λό� γόί απόκλείσμόυ�  της παραγρα� φόυ 2.2.3.  Ο όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας υπόχρεόυ� ταί να αντίκαταστη� σεί

ε�ναν  φόρε�α  στην  ίκανό� τητα τόυ  όπόί�όυ  στηρί�ζεταί,  εφό� σόν  ό  τελευταί�ός  δεν  πληρόί�  τό  σχετίκό�

κρίτη� ρίό επίλόγη� ς η�  γία τόν όπόί�ό συντρε�χόυν λό� γόί απόκλείσμόυ� , εντό� ς πρόθεσμί�ας τρία� ντα (30)

ημερω� ν από�  τηνσχετίκη�  πρό� σκληση της αναθε�τόυσας αρχη� ς, η όπόί�α απευθυ� νεταί στόν όίκόνόμίκό�

φόρε�α με�σω της λείτόυργίκό� τητας «Επίκόίνωνί�α» τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Ο φόρε�ας πόυ αντίκαθίστα�  φόρε�α

τόυ πρόηγόυ� μενόυ εδαφί�όυ δεν επίτρε�πεταί να αντίκατασταθεί� εκ νε�όυ.

70 Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση,
παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης  βασιζόμενα  σε  αντίστοιχα  ευρωπαϊκά  ή  διεθνή  πρότυπα  που  έχουν  εκδοθεί  από
διαπιστευμένους  οργανισμούς.  Οι  Α.Α.  αναγνωρίζουν  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  από  οργανισμούς  εδρεύοντες  σε  άλλα
κράτη - μέλη.
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα
αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης
άλλα αποδεικτικά  μέσα μέτρων περιβαλλοντικής  διαχείρισης,  υπό την  προϋπόθεση ότι  ο  ενδιαφερόμενος  οικονομικός
φορέας αποδεικνύει  ότι  τα συγκεκριμένα μέτρα είναι  ισοδύναμα με  εκείνα  που  απαιτούνται  βάσει  του εφαρμοστέου
συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο
82 παρ.2 του ν. 4412/2016.

71 Άρθρο 78 ν. 4412/2016.
72 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.
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2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας αναφε�ρεί  στην πρόσφόρα�  τόυ τό τμη� μα της συ� μβασης πόυ πρότί�θεταί  να

αναθε�σεί υπό�  μόρφη�  υπεργόλαβί�ας σε τρί�τόυς, καθω� ς καί τόυς υπεργόλα� βόυς πόυ πρότεί�νεί. Στην

περί�πτωση πόυ o πρόσφε�ρων αναφε�ρεί στην πρόσφόρα�  τόυ ό� τί πρότί�θεταί να αναθε�σεί τμη� μα(τα)

της συ� μβασης υπό�  μόρφη�  υπεργόλαβί�ας σε τρί�τόυς σε πόσόστό�  πόυ υπερβαί�νεί τό τρία� ντα τόίς εκατό�

(30%) της συνόλίκη� ς αξί�ας της συ� μβασης, η αναθε�τόυσα αρχη�  ελε�γχεί ό� τί δεν συντρε�χόυν όί λό� γόί

απόκλείσμόυ�  της  παραγρα� φόυ  2.2.3  της  παρόυ� σας73.  Ο  όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας  υπόχρεόυ� ταί  να

αντίκαταστη� σεί ε�ναν υπεργόλα� βό, εφό� σόν συντρε�χόυν στό πρό� σωπό�  τόυ λό� γόί απόκλείσμόυ�  της ως

α� νω παραγρα� φόυ 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Τό δίκαί�ωμα συμμετόχη� ς των όίκόνόμίκω� ν φόρε�ων καί όί ό� ρόί καί πρόυW πόθε�σείς συμμετόχη� ς τόυς,

ό� πως όρί�ζόνταί στίς παραγρα� φόυς 2.2.1 ε�ως 2.2.8, κρί�νόνταί κατα�  την υπόβόλη�  της πρόσφόρα� ς δία

τόυ ΕΕΕΣ, κατα�  τα όρίζό� μενα στην παρα� γραφό 2.2.9.1, κατα�  την υπόβόλη�  των δίκαίόλόγητίκω� ν της

παραγρα� φόυ 2.2.9.2 καί κατα�  τη συ� ναψη της συ� μβασης δία της υπευ� θυνης δη� λωσης, της περ. δ΄ της

παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 105 τόυ ν. 4412/2016. 

Στην περί�πτωση πόυ ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας στηρί�ζεταί στίς ίκανό� τητες α� λλων φόρε�ων, συ� μφωνα με

την παρα� γραφό�  2.2.8. της παρόυ� σας, όί φόρεί�ς στην ίκανό� τητα των όπόί�ων στηρί�ζεταί υπόχρεόυ� νταί

να απόδείκνυ� όυν,  κατα�  τα όρίζό� μενα στίς παραγρα� φόυς 2.2.9.1 καί 2.2.9.2,  ό� τί δεν συντρε�χόυν όί

λό� γόί  απόκλείσμόυ�  της  παραγρα� φόυ  2.2.3  της  παρόυ� σας  καί  ό� τί  πληρόυ� ν  τα  σχετίκα�  κρίτη� ρία

επίλόγη� ς κατα�  περί�πτωση74.

Στην περί�πτωση πόυ o όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας αναφε�ρεί στην πρόσφόρα�  τόυ ό� τί πρότί�θεταί να αναθε�σεί

τμη� μα(τα) της συ� μβασης υπό�  μόρφη�  υπεργόλαβί�ας σε τρί�τόυς σε πόσόστό�  πόυ υπερβαί�νεί τό τρία� ντα

τόίς εκατό�  (30%) της συνόλίκη� ς αξί�ας της συ� μβασης, όί υπεργόλα� βόί υπόχρεόυ� νταί να απόδείκνυ� όυν,

κατα�  τα όρίζό� μενα στίς παραγρα� φόυς 2.2.9.1 καί 2.2.9.2, ό� τί δεν συντρε�χόυν όί λό� γόί απόκλείσμόυ�

της παραγρα� φόυ 2.2.3 της παρόυ� σας75. 

Αν επε�λθόυν μεταβόλε�ς στίς πρόυW πόθε�σείς τίς όπόί�ες όί πρόσφε�ρόντες δηλω� σόυν ό� τί πληρόυ� ν, συ� μ-

φωνα με τό παρό� ν α� ρθρό, όί όπόί�ες επε�λθόυν η�  γία τίς όπόί�ες λα� βόυν γνω� ση μετα�  την συμπλη� ρωση

τόυ ΕΕΕΣ καί με�χρί την ημε�ρα της ε�γγραφης πρό� σκλησης γία την συ� ναψη τόυ συμφωνητίκόυ�  όί πρό-

σφε�ρόντες όφεί�λόυν να ενημερω� σόυν αμελλητί� την αναθε�τόυσα αρχη� 76. 

73 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30%
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).

74 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
75 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016.
76 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016
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2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Πρός πρόκαταρκτίκη�  από� δείξη ό� τί όί πρόσφε�ρόντες όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς: α) δεν βρί�σκόνταί σε μί�α από�

τίς  καταστα� σείς  της  παραγρα� φόυ  2.2.3  καί  β)  πληρόυ� ν  τα  σχετίκα�  κρίτη� ρία  επίλόγη� ς  των

παραγρα� φων  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  καί  2.2.7  της  παρόυ� σης,  πρόσκόμί�ζόυν  κατα�  την  υπόβόλη�  της

πρόσφόρα� ς τόυς, ως δίκαίόλόγητίκό�  συμμετόχη� ς, τό πρόβλεπό� μενό από�  τό α� ρθρό 79 παρ. 1 καί 3 τόυ

ν. 4412/2016 ΕυρωπαίWκό�  Ενίαί�ό Έγγραφό Συ� μβασης (ΕΕΕΣ), συ� μφωνα με τό επίσυναπτό� μενό στην

παρόυ� σα Παρα� ρτημα ΙΙΙ τό όπόί�ό ίσόδυναμεί� με ενημερωμε�νη υπευ� θυνη δη� λωση, με τίς συνε�πείες τόυ

ν. 1599/1986. Τό ΕΕΕΣ77 καταρτί�ζεταί βα� σεί τόυ τυπόπόίημε�νόυ εντυ� πόυ τόυ Παραρτη� ματός 2 τόυ

Κανόνίσμόυ�  (ΕΕ) 2016/7 καί συμπληρω� νεταί από�  τόυς πρόσφε�ρόντες όίκόνόμίκόυ� ς φόρεί�ς συ� μφωνα

με τίς όδηγί�ες τόυ Παραρτη� ματός 178.

Τό ΕΕΕΣ φε�ρεί υπόγραφη�  με ημερόμηνί�α εντό� ς τόυ χρόνίκόυ�  δίαστη� ματός κατα�  τό όπόί�ό μπόρόυ� ν να

υπόβα� λλόνταί πρόσφόρε�ς. Αν στό δία� στημα πόυ μεσόλαβεί�  μεταξυ�  της ημερόμηνί�ας υπόγραφη� ς τόυ

ΕΕΕΣ  καί  της  καταληκτίκη� ς  ημερόμηνί�ας  υπόβόλη� ς  πρόσφόρω� ν  ε�χόυν  επε�λθεί  μεταβόλε�ς  στα

δηλωθε�ντα στόίχεί�α, εκ με�ρόυς τόυ, στό ΕΕΕΣ, ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας απόσυ� ρεί την πρόσφόρα�  τόυ,

χωρί�ς να απαίτεί�ταί από� φαση της αναθε�τόυσας αρχη� ς. Στη συνε�χεία μπόρεί� να την υπόβα� λεί εκ νε�όυ

με επί�καίρό ΕΕΕΣ79.

Ο όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας δυ� ναταί να δίευκρίνί�ζεί τίς δηλω� σείς καί πληρόφόρί�ες πόυ παρε�χεί στό ΕΕΕΣ

με συνόδευτίκη�  υπευ� θυνη δη� λωση, την όπόί�α υπόβα� λλεί μαζί� με αυτό� 80.

Κατα�  την υπόβόλη�  τόυ ΕΕΕΣ, καθω� ς καί της συνόδευτίκη� ς υπευ� θυνης δη� λωσης, εί�ναί δυνατη� , με μό� νη

την υπόγραφη�  τόυ κατα�  περί�πτωση εκπρόσω� πόυ τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α, η πρόκαταρκτίκη�  από� δείξη

των λό� γων απόκλείσμόυ�  πόυ αναφε�ρόνταί στην παρα� γραφό 2.2.3 της παρόυ� σας, γία τό συ� νόλό των

φυσίκω� ν πρόσω� πων πόυ εί�ναί με�λη τόυ δίόίκητίκόυ� , δίευθυντίκόυ�  η�  επόπτίκόυ�  όργα� νόυ τόυ η�  ε�χόυν

εξόυσί�α εκπρόσω� πησης, λη� ψης απόφα� σεων η�  ελε�γχόυ σε αυτό� ν. 

Ως εκπρό� σωπός τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α νόεί�ταί ό νό� μίμός εκπρό� σωπός αυτόυ� , ό� πως πρόκυ� πτεί από�

τό ίσχυ� όν καταστατίκό�  η�  τό πρακτίκό�  εκπρόσω� πηση� ς τόυ κατα�  τό χρό� νό υπόβόλη� ς της πρόσφόρα� ς η�

τό  αρμόδί�ως  εξόυσίόδότημε�νό  φυσίκό�  πρό� σωπό  να  εκπρόσωπεί�  τόν  όίκόνόμίκό�  φόρε�α  γία

δίαδίκασί�ες συ� ναψης συμβα� σεων η�  γία συγκεκρίμε�νη δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης.

77 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι  Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος  IV
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

78 Από  τις  2-5-2019,  παρέχεται  η  ηλεκτρονική  υπηρεσία  Promitheus  ESPDint(https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και  διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Μπορείτε  να  δείτε  τη  σχετική  ανακοίνωση  στη  Διαδικτυακή  Πύλη  του  ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr Πρβλ  και  το
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο
επιλύθηκαν  τα  σχετικά  ζητήματα  ορολογίας  που  υπήρχαν  στο  αρχικό  επίσημο  ελληνικό  κείμενο  του  Εκτελεστικού
Κανονισμού,  Μπορείτε  να  δείτε  το  σχετικό  Διορθωτικό  στην  ακόλουθη  διαδρομή
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

79 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016.
80 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016.
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Στην  περί�πτωση  υπόβόλη� ς  πρόσφόρα� ς  από�  ε�νωση  όίκόνόμίκω� ν  φόρε�ων  τό  ΕΕΕΣ  υπόβα� λλεταί

χωρίστα�  από�  κα� θε με�λός της ε�νωσης. Στό ΕΕΕΣ απαραίτη� τως πρε�πεί να πρόσδίόρί�ζεταί η ε�κταση καί

τό  εί�δός  της  συμμετόχη� ς  τόυ  (συμπερίλαμβανόμε�νης  της  κατανόμη� ς  αμόίβη� ς  μεταξυ�  τόυς)  κα� θε

με�λόυς της ε�νωσης, καθω� ς καί ό εκπρό� σωπός/συντόνίστη� ς αυτη� ς81.

Ο όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας φε�ρεί την είδίκη�  υπόχρε�ωση, να δηλω� σεί, με�σω τόυ ΕΕΕΣ,82 την κατα� σταση�  τόυ

σε σχε�ση με τόυς λό� γόυς πόυ πρόβλε�πόνταί στό α� ρθρό 73 τόυ ν. 4412/2016 καί την παρα� γραφό 2.2.3

της παρόυ� σης83 καί ταυτό� χρόνα να επίκαλεσθεί�  καί τυχό� ν ληφθε�ντα με�τρα πρός απόκατα� σταση της

αξίόπίστί�ας τόυ.

Ιδί�ως επίσημαί�νεταί ό� τί κατα�  την απα� ντηση όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α στό σχετίκό�  πεδί�ό τόυ ΕΕΕΣ γία τυ-

χό� ν συ� ναψη συμφωνίω� ν με α� λλόυς όίκόνόμίκόυ� ς φόρεί�ς με στό� χό τη στρε�βλωση τόυ ανταγωνίσμόυ� , η

συνδρόμη�  περίστα� σεων, ό� πως η πα� ρόδός της τρίετόυ� ς περίό� δόυ της ίσχυ� ός τόυ λό� γόυ απόκλείσμόυ�

(παραγρα� φόυ 10 τόυ α� ρθρόυ 73) η�  η εφαρμόγη�  της δία� ταξης της παραγρα� φόυ 3β τόυ α� ρθρόυ 44 τόυ

ν. 3959/2011, συ� μφωνα με την περ. γ της παραγρα� φόυ 2.2.3.4 της παρόυ� σης, αναλυ� εταί στό σχετίκό�

πεδί�ό πόυ πρόβα� λλεί κατό� πίν θετίκη� ς απα� ντησης84.

Όσόν αφόρα�  στίς υπόχρεω� σείς τόυ ως πρός την καταβόλη�  φό� ρων η�  είσφόρω� ν κόίνωνίκη� ς ασφα� λίσης

(περ. α’ καί β’ της παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016) αυτε�ς θεωρεί�ταί ό� τί δεν ε�χόυν αθετηθεί�

εφό� σόν δεν ε�χόυν καταστεί� ληξίπρό� θεσμες η�  εφό� σόν ε�χόυν υπαχθεί� σε δεσμευτίκό�  δίακανόνίσμό�  πόυ

τηρεί�ταί. Στην περί�πτωση αυτη� , ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας δεν υπόχρεόυ� ταί να απαντη� σεί καταφατίκα�

στό σχετίκό�  πεδί�ό τόυ ΕΕΕΣ με τό όπόί�ό ερωτα� ταί εα� ν ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας ε�χεί ανεκπλη� ρωτες υπό-

χρεω� σείς ό� σόν αφόρα�  στην καταβόλη�  φό� ρων η�  είσφόρω� ν κόίνωνίκη� ς ασφα� λίσης η� , κατα�  περί�πτωση,

εα� ν ε�χεί αθετη� σεί τίς παραπα� νω υπόχρεω� σείς τόυ85.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα86

Α. Γία την από� δείξη της μη συνδρόμη� ς λό� γων απόκλείσμόυ�  κατ’ α� ρθρό 2.2.3 καί της πλη� ρωσης των

κρίτηρί�ων  πόίότίκη� ς  επίλόγη� ς  κατα�  τίς  παραγρα� φόυς  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  καί  2.2.7,  όί  όίκόνόμίκόί�

φόρεί�ς πρόσκόμί�ζόυν τα δίκαίόλόγητίκα�  τόυ παρό� ντός. Η πρόσκό� μίση των εν λό� γω δίκαίόλόγητίκω� ν

γί�νεταί κατα�  τα όρίζό� μενα στό α� ρθρό 3.2 από�  τόν πρόσωρίνό�  ανα� δόχό.Η αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρεί� να

ζητεί�  από�  πρόσφε�ρόντες,  σε  όπόίόδη� πότε  χρόνίκό�  σημεί�ό  κατα�  τη  δία� ρκεία  της  δίαδίκασί�ας,  να

υπόβα� λλόυν  ό� λα  η�  όρίσμε�να  δίκαίόλόγητίκα� ,  ό� ταν  αυτό�  απαίτεί�ταί  γία  την  όρθη�  δίεξαγωγη�  της

δίαδίκασί�ας.

81 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016
82 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
83 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)
84 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.
85 Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
86 Άρθρο 80 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο

εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
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Οί όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς δεν υπόχρεόυ� νταί να υπόβα� λλόυν δίκαίόλόγητίκα�  η�  α� λλα απόδείκτίκα�  στόίχεί�α,

αν καί στό με�τρό πόυ η αναθε�τόυσα αρχη�  ε�χεί τη δυνατό� τητα να λαμβα� νεί τα πίστόπόίητίκα�  η�  τίς

συναφεί�ς  πληρόφόρί�ες  απευθεί�ας  με�σω  πρό� σβασης  σε  εθνίκη�  βα� ση  δεδόμε�νων  σε  όπόίόδη� πότε

κρα� τός - με�λός της Ένωσης, η όπόί�α δίατί�θεταί δωρεα� ν, ό� πως εθνίκό�  μητρω� ό συμβα� σεων, είκόνίκό�

φα� κελό  επίχεί�ρησης,  ηλεκτρόνίκό�  συ� στημα  απόθη� κευσης  εγγρα� φων  η�  συ� στημα  πρόεπίλόγη� ς.  Η

δη� λωση γία την πρό� σβαση σε εθνίκη�  βα� ση δεδόμε�νων εμπερίε�χεταί στό ΕυρωπαίWκό�  Ενίαί�ό Έγγραφό

Συ� μβασης  (ΕΕΕΣ),  στό  όπόί�ό  περίε�χόνταί  επί�σης  όί  πληρόφόρί�ες  πόυ  απαίτόυ� νταί  γία  τόν

συγκεκρίμε�νό  σκόπό� ,  ό� πως  η  ηλεκτρόνίκη�  δίευ� θυνση  της  βα� σης  δεδόμε�νων,  τυχό� ν  δεδόμε�να

αναγνω� ρίσης καί, κατα�  περί�πτωση, η απαραί�τητη δη� λωση συναί�νεσης. 

Οί όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς δεν υπόχρεόυ� νταί να υπόβα� λόυν δίκαίόλόγητίκα� , ό� ταν η αναθε�τόυσα αρχη�  πόυ

ε�χεί  αναθε�σεί  τη  συ� μβαση  δίαθε�τεί  η� δη  τα  ως  α� νω  δίκαίόλόγητίκα�  καί  αυτα�  εξακόλόυθόυ� ν  να

ίσχυ� όυν87.

Τα δίκαίόλόγητίκα�  τόυ παρό� ντός υπόβα� λλόνταί καί γί�νόνταί απόδεκτα�  συ� μφωνα με την παρα� γραφό

2.4.2.5 καί 3.2 της παρόυ� σας.

Τα  απόδείκτίκα�  ε�γγραφα  συντα� σσόνταί  στην  ελληνίκη�  γλω� σσα  η�  συνόδευ� όνταί  από�  επί�σημη

μετα� φραση�  τόυς στην ελληνίκη�  γλω� σσα συ� μφωνα με την παρα� γραφό 2.1.4. 

Β.1. Γία  την  από� δείξη  της  μη  συνδρόμη� ς  των  λό� γων  απόκλείσμόυ�  της  παραγρα� φόυ  2.2.3  όί

πρόσφε�ρόντες  όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς  πρόσκόμί�ζόυν  αντί�στόίχα  τα  δίκαίόλόγητίκα�  πόυ  αναφε�ρόνταί

παρακα� τω.

Αν τό αρμό� δίό γία την ε�κδόση των ανωτε�ρω κρα� τός-με�λός η�  χω� ρα δεν εκδί�δεί τε�τόίόυ εί�δόυς ε�γγραφα

η�  πίστόπόίητίκα�  η�  ό� πόυ τό ε�γγραφα η�  τα πίστόπόίητίκα�  αυτα�  δεν καλυ� πτόυν ό� λες τίς περίπτω� σείς

πόυ αναφε�ρόνταί στίς παραγρα� φόυς 2.2.3.1 καί 2.2.3.2 περ. α’ καί β’,  καθω� ς καί στην περ. β΄ της

παραγρα� φόυ  2.2.3.4,  τα  ε�γγραφα  η�  τα  πίστόπόίητίκα�  μπόρεί�  να  αντίκαθί�στανταί  από�  ε�νόρκη

βεβαί�ωση η� , στα κρα� τη - με�λη η�  στίς χω� ρες ό� πόυ δεν πρόβλε�πεταί ε�νόρκη βεβαί�ωση, από�  υπευ� θυνη

δη� λωση τόυ ενδίαφερόμε�νόυ ενω� πίόν αρμό� δίας δίκαστίκη� ς η�  δίόίκητίκη� ς αρχη� ς, συμβόλαίόγρα� φόυ η�

αρμό� δίόυ επαγγελματίκόυ�  η�  εμπόρίκόυ�  όργανίσμόυ�  τόυ κρα� τόυς - με�λόυς η�  της χω� ρας καταγωγη� ς η�

της χω� ρας ό� πόυ εί�ναί εγκατεστημε�νός ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας. Οί αρμό� δίες δημό� σίες αρχε�ς παρε�χόυν,

ό� πόυ κρί�νεταί αναγκαί�ό, επί�σημη δη� λωση στην όπόί�α αναφε�ρεταί ό� τί δεν εκδί�δόνταί τα ε�γγραφα η�  τα

πίστόπόίητίκα�  της  παρόυ� σας  παραγρα� φόυ  η�  ό� τί  τα  ε�γγραφα  αυτα�  δεν  καλυ� πτόυν  ό� λες  τίς

περίπτω� σείς πόυ αναφε�ρόνταί στίς παραγρα� φόυς 2.2.3.1 καί 2.2.3.2 περ. α’ καί β’, καθω� ς καί στην

περ.  β΄  της  παραγρα� φόυ  2.2.3.4.  Οί  επί�σημες  δηλω� σείς  καθί�στανταί  δίαθε�σίμες  με�σω  τόυ

επίγραμμίκόυ�  απόθετηρί�όυ πίστόπόίητίκω� ν (e-Certis) τόυ α� ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.

Είδίκό� τερα όί όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς πρόσκόμί�ζόυν:

87 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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α) γία την παρα� γραφό 2.2.3.1 από� σπασμα τόυ σχετίκόυ�  μητρω� όυ, ό� πως τόυ πόίνίκόυ�  μητρω� όυ η� ,

ελλεί�ψεί  αυτόυ� ,  ίσόδυ� ναμό ε�γγραφό πόυ εκδί�δεταί από�  αρμό� δία δίκαστίκη�  η�  δίόίκητίκη�  αρχη�  τόυ

κρα� τόυς-με�λόυς  η�  της  χω� ρας  καταγωγη� ς  η�  της  χω� ρας  ό� πόυ  εί�ναί  εγκατεστημε�νός  ό  όίκόνόμίκό� ς

φόρε�ας, από�  τό όπόί�ό πρόκυ� πτεί ό� τί πληρόυ� νταί αυτε�ς όί πρόυW πόθε�σείς,  πόυ να ε�χεί εκδόθεί�  ε�ως

τρείς (3) μη� νες πρίν από�  την υπόβόλη�  τόυ.

Η  υπόχρε�ωση  πρόσκό� μίσης  τόυ  ως  α� νω  απόσπα� σματός  αφόρα�  καί  στα  με�λη  τόυ  δίόίκητίκόυ� ,

δίευθυντίκόυ�  η�  επόπτίκόυ�  όργα� νόυ  τόυ  εν  λό� γω  όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α  η�  στα  πρό� σωπα  πόυ  ε�χόυν

εξόυσί�α εκπρόσω� πησης, λη� ψης απόφα� σεων η�  ελε�γχόυ σε αυτό�  κατα�  τα είδίκό� τερα αναφερό� μενα στην

ως α� νω παρα� γραφό 2.2.3.1,

β) γία  την  παρα� γραφό  2.2.3.2  πίστόπόίητίκό�  πόυ  εκδί�δεταί  από�  την  αρμό� δία  αρχη�  τόυ  όίκεί�όυ

κρα� τόυς - με�λόυς η�  χω� ρας, πόυ να εί�ναί εν ίσχυ�  κατα�  τό χρό� νό υπόβόλη� ς τόυ, α� λλως, στην περί�πτωση

πόυ δεν αναφε�ρεταί σε αυτό�  χρό� νός ίσχυ� ός, πόυ να ε�χεί εκδόθεί�  ε�ως τρείς (3) μη� νες πρίν από�  την

υπόβόλη�  τόυ.

Ιδί�ως όί όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς πόυ εί�ναί εγκατεστημε�νόί στην Ελλα� δα πρόσκόμί�ζόυν:

i)  Γία  την  από� δείξη  της  εκπλη� ρωσης  των  φόρόλόγίκω� ν  υπόχρεω� σεων  της  παραγρα� φόυ  2.2.3.2

περί�πτωση (α) απόδείκτίκό�  ενημερό� τητας εκδίδό� μενό από�  την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii)  Γία  την  από� δείξη  της  εκπλη� ρωσης  των  υπόχρεω� σεων  πρός  τόυς  όργανίσμόυ� ς  κόίνωνίκη� ς

ασφα� λίσης της παραγρα� φόυ 2.2.3.2 περί�πτωση α’ πίστόπόίητίκό�  εκδίδό� μενό από�  τόν e-ΕΦΚΑ. 

iii) Γία την παρα� γραφό 2.2.3.2 περί�πτωση α’, πλε�όν των ως α� νω πίστόπόίητίκω� ν, υπευ� θυνη δη� λωση

ό� τί  δεν ε�χεί  εκδόθεί�  δίκαστίκη�  η�  δίόίκητίκη�  από� φαση με τελεσί�δίκη καί  δεσμευτίκη�  ίσχυ�  γία  την

αθε�τηση  των  υπόχρεω� σεω� ν  τόυς  ό� σόν  αφόρα�  στην  καταβόλη�  φό� ρων  η�  είσφόρω� ν  κόίνωνίκη� ς

ασφα� λίσης.

γ) γία την παρα� γραφό 2.2.3.488 περί�πτωση β΄ πίστόπόίητίκό�  πόυ εκδί�δεταί από�  την αρμό� δία αρχη�  τόυ

όίκεί�όυ κρα� τόυς - με�λόυς η�  χω� ρας, πόυ να ε�χεί εκδόθεί� ε�ως τρείς (3) μη� νες πρίν από�  την υπόβόλη�  τόυ. 

Ιδί�ως όί όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς πόυ εί�ναί εγκατεστημε�νόί στην Ελλα� δα πρόσκόμί�ζόυν:

i) Ενίαί�ό  Πίστόπόίητίκό�  Δίκαστίκη� ς  Φερεγγυό� τητας από�  τό  αρμό� δίό  Πρωτόδίκεί�ό,  από�  τό  όπόί�ό

πρόκυ� πτεί ό� τί δεν τελόυ� ν υπό�  πτω� χευση, πτωχευτίκό�  συμβίβασμό�  η�  υπό�  αναγκαστίκη�  δίαχεί�ρίση η�

δίκαστίκη�  εκκαθα� ρίση η�  ό� τί δεν ε�χόυν υπαχθεί�  σε δίαδίκασί�α εξυγί�ανσης. Γία τίς ΙΚΕ πρόσκόμί�ζεταί

επίπλε�όν  καί  πίστόπόίητίκό�  τόυ Γ.Ε.Μ.Η.  περί�  μη ε�κδόσης από� φασης λυ� σης η�  κατα� θεσης αί�τησης

λυ� σης τόυ νόμίκόυ�  πρόσω� πόυ, ενω�  γία τίς ΕΠΕ πρόσκόμί�ζεταί επίπλε�όν πίστόπόίητίκό�  μεταβόλω� ν.

ii)  Πίστόπόίητίκό�  τόυ Γ.Ε.Μ.Η. από�  τό όπόί�ό πρόκυ� πτεί ό� τί τό νόμίκό�  πρό� σωπό δεν ε�χεί λυθεί�  καί

τεθεί� υπό�  εκκαθα� ρίση με από� φαση των εταί�ρων. 

88 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
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iii) Εκτυ� πωση της καρτε�λας “Στόίχεί�α Μητρω� όυ/ Επίχεί�ρησης” από�  την ηλεκτρόνίκη�  πλατφό� ρμα της

Ανεξα� ρτητης  Αρχη� ς  Δημόσί�ων  Εσό� δων,  ό� πως  αυτα�  εμφανί�ζόνταί  στό  taxisnet,  από�  την  όπόί�α  να

πρόκυ� πτεί η μη αναστόλη�  της επίχείρηματίκη� ς δραστηρίό� τητα� ς τόυς.

Πρόκείμε�νόυ  γία  τα  σωματεί�α  καί  τόυς  συνεταίρίσμόυ� ς,  τό  Ενίαί�ό  Πίστόπόίητίκό�  Δίκαστίκη� ς

Φερεγγυό� τητας εκδί�δεταί γία τα σωματεί�α από�  τό αρμό� δίό Πρωτόδίκεί�ό, καί γία τόυς συνεταίρίσμόυ� ς

γία τό χρόνίκό�  δία� στημα ε�ως τίς 31.12.2019 από�  τό Είρηνόδίκεί�ό καί μετα�  την παραπα� νω ημερόμηνί�α

από�  τό Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Γία  τίς  λόίπε�ς  περίπτω� σείς  της  παραγρα� φόυ  2.2.3.4,  υπευ� θυνη  δη� λωση  τόυ  πρόσφε�ρόντός

όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α  ό� τί  δεν  συντρε�χόυν  στό  πρό� σωπό�  τόυ  όί  όρίζό� μενόί  στην  παρα� γραφό  λό� γόί

απόκλείσμόυ� 89.

ε)  γία την  παρα� γραφό 2.2.3.9.  υπευ� θυνη  δη� λωση τόυ πρόσφε�ρόντός  όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α  περί�  μη

επίβόλη� ς σε βα� ρός τόυ της κυ� ρωσης τόυ όρίζό� ντίόυ απόκλείσμόυ� , συ� μφωνα τίς δίατα� ξείς της κεί�μενης

νόμόθεσί�ας.

B. 2.Γία την από� δείξη της απαί�τησης τόυ α� ρθρόυ 2.2.4 (από� δείξη καταλληλό� τητας γία την α� σκηση

επαγγελματίκη� ς  δραστηρίό� τητας)  πρόσκόμί�ζόυν  πίστόπόίητίκό�  /  βεβαί�ωση  τόυ  όίκεί�όυ

επαγγελματίκόυ�  η�  εμπόρίκόυ�  μητρω� όυ τόυ κρα� τόυς εγκατα� στασης. Οί όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς πόυ εί�ναί

εγκατεστημε�νόί σε κρα� τός με�λός της ΕυρωπαίWκη� ς Ένωσης πρόσκόμί�ζόυν πίστόπόίητίκό�  / βεβαί�ωση

τόυ αντί�στόίχόυ επαγγελματίκόυ�  η�  εμπόρίκόυ�  μητρω� όυ τόυ Παραρτη� ματός XI τόυ Πρόσαρτη� ματός Α΄

τόυ ν. 4412/2016, με τό όπόί�ό πίστόπόίεί�ταί αφενό� ς η εγγραφη�  τόυς σε αυτό�  καί αφετε�ρόυ τό είδίκό�

επα� γγελμα�  τόυς. Στην περί�πτωση πόυ χω� ρα δεν τηρεί� τε�τόίό μητρω� ό, τό ε�γγραφό η�  τό πίστόπόίητίκό�

μπόρεί�  να  αντίκαθί�σταταί  από�  ε�νόρκη  βεβαί�ωση  η� ,  στα  κρα� τη  -  με�λη  η�  στίς  χω� ρες  ό� πόυ  δεν

πρόβλε�πεταί  ε�νόρκη  βεβαί�ωση,  από�  υπευ� θυνη  δη� λωση  τόυ  ενδίαφερόμε�νόυ  ενω� πίόν  αρμό� δίας

δίκαστίκη� ς  η�  δίόίκητίκη� ς  αρχη� ς,  συμβόλαίόγρα� φόυ  η�  αρμό� δίόυ  επαγγελματίκόυ�  η�  εμπόρίκόυ�

όργανίσμόυ�  της χω� ρας καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ό� πόυ εί�ναί εγκατεστημε�νός ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας ό� τί

δεν τηρεί�ταί τε�τόίό μητρω� ό καί ό� τί ασκεί�  τη δραστηρίό� τητα πόυ απαίτεί�ταί γία την εκτε�λεση τόυ

αντίκείμε�νόυ της υπό�  ανα� θεση συ� μβασης90.

Οί  εγκατεστημε�νόί  στην  Ελλα� δα  όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς  πρόσκόμί�ζόυν  βεβαί�ωση  εγγραφη� ς  στό

Βίότεχνίκό�  η�  Εμπόρίκό�  η�  Βίόμηχανίκό�  Επίμελητη� ρίό  η�  στό  Μητρω� ό  Κατασκευαστω� ν  Αμυντίκόυ�

Υλίκόυ�  η�  πίστόπόίητίκό�  πόυ  εκδί�δεταί  από�  την  όίκεί�α  υπηρεσί�α  τόυ  Γ.Ε.Μ.Η.  των  ως  α� νω

Επίμελητηρί�ων.  Γία  την  από� δείξη  α� σκησης  γεωργίκόυ�  η�  κτηνότρόφίκόυ�  επαγγε�λματός,  όί

αναθε�τόυσες  αρχε�ς  απαίτόυ� ν  σχετίκη�  βεβαί�ωση  α� σκησης  επαγγε�λματός,  από�  αρμό� δία  δίόίκητίκη�

αρχη�  η�  αρχη�  Οργανίσμόυ�  Τόπίκη� ς Αυτόδίόί�κησης.

89 Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
90 Πρβλ. Παράρτημα  XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται  ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά

περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ένα  από  τα  σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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Επίσημαί�νεταί ό� τί, τα δίκαίόλόγητίκα�  πόυ αφόρόυ� ν στην από� δείξη της απαί�τησης τόυ α� ρθρόυ 2.2.4

(από� δείξη  καταλληλό� τητας γία  την  α� σκηση  επαγγελματίκη� ς  δραστηρίό� τητας)  γί�νόνταί  απόδεκτα� ,

εφό� σόν ε�χόυν εκδόθεί�  ε�ως τρία� ντα (30)  εργα� σίμες ημε�ρες πρίν  από�  την υπόβόλη�  τόυς,εκτό� ς  εα� ν,

συ� μφωνα με τίς είδίκό� τερες δίατα� ξείς αυτω� ν, φε�ρόυν συγκεκρίμε�νό χρό� νό ίσχυ� ός.

Β.3. Γία την από� δείξη της όίκόνόμίκη� ς καί χρηματόόίκόνόμίκη� ς επα� ρκείας της παραγρα� φόυ 2.2.5 (δεν

απαίτεί�ταί στην παρόυ� σα συ� μβαση). 

Β.4. Γία την από� δείξη της τεχνίκη� ς ίκανό� τητας της παραγρα� φόυ 2.2.6 (δεν απαίτεί�ταί στην παρόυ� σα

συ� μβαση)91.

Β.5.  Γία  την  από� δείξη  της  συμμό� ρφωση� ς  τόυς  με  πρό� τυπα  δίασφα� λίσης  πόίό� τητας  καί  πρό� τυπα

περίβαλλόντίκη� ς  δίαχεί�ρίσης της  παραγρα� φόυ  2.2.7  όί  όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς  πρόσκόμί�ζόυν  ό� λες  τίς

πίστόπόίη� σείς ό� πως αναφε�ρθηκαν αναλυτίκα�  στην αντί�στόίχη παρα� γραφό της παρόυ� σας δίακη� ρυξης

καί στην ΑΜ 29/2022 μελε�τη της ΔΤΥ.

Β.6. Γία την από� δείξη της νό� μίμης εκπρόσω� πησης, στίς περίπτω� σείς πόυ ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας εί�ναί

νόμίκό�  πρό� σωπό  καί  εγγρα� φεταί  υπόχρεωτίκα�  η�  πρόαίρετίκα� ,  κατα�  την  κεί�μενη  νόμόθεσί�α,  καί

δηλω� νεί την εκπρόσω� πηση καί τίς μεταβόλε�ς της σε αρμό� δία αρχη�  (πχ ΓΕΜΗ), πρόσκόμί�ζεί σχετίκό�

πίστόπόίητίκό�  ίσχυ� όυσας  εκπρόσω� πησης,  τό  όπόί�ό  πρε�πεί  να  ε�χεί  εκδόθεί�  ε�ως  τρία� ντα  (30)

εργα� σίμες ημε�ρες πρίν από�  την υπόβόλη�  τόυ, εκτό� ς αν αυτό�  φε�ρεί συγκεκρίμε�νό χρό� νό ίσχυ� ός.

Είδίκό� τερα γία τόυς ημεδαπόυ� ς όίκόνόμίκόυ� ς φόρεί�ς πρόσκόμί�ζόνταί:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στίς περίπτω� σείς πόυ ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας εί�ναί

νόμίκό�  πρό� σωπό καί υπόχρεόυ� ταί, κατα�  την κεί�μενη νόμόθεσί�α, να δηλω� νεί την εκπρόσω� πηση καί τίς

91 Συμπληρώνεται  από  την  Α.Α.  με  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  Μέρος  II του
Παραρτήματος  XII του Προσαρτήματος Α΄  του ν.  4412/2016,  τα οποία αντιστοιχούν,  σε  κάθε περίπτωση,  στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
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μεταβόλε�ς της στό ΓΕΜΗ92, πρόσκόμί�ζεί σχετίκό�  πίστόπόίητίκό�  ίσχυ� όυσας εκπρόσω� πησης93, τό όπόί�ό

πρε�πεί να ε�χεί εκδόθεί� ε�ως τρία� ντα (30) εργα� σίμες ημε�ρες πρίν από�  την υπόβόλη�  τόυ. 

ii) Γία την  απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών τόυ νόμίκόυ�  πρόσω� πόυ γενίκό�

πίστόπόίητίκό�  μεταβόλω� ν τόυ ΓΕΜΗ, εφό� σόν ε�χεί εκδόθεί� ε�ως τρείς (3) μη� νες πρίν από�  την υπόβόλη�

τόυ.

Στίς  λόίπε�ς  περίπτω� σείς  τα  κατα�  περί�πτωση  νόμίμόπόίητίκα�  ε�γγραφα  συ� στασης  καί  νό� μίμης

εκπρόσω� πησης  (ό� πως  καταστατίκα� ,  πίστόπόίητίκα�  μεταβόλω� ν,  αντί�στόίχα  ΦΕΚ,  απόφα� σείς

συγκρό� τησης  όργα� νων  δίόί�κησης  σε  σω� μα,  κλπ.,  ανα� λόγα  με  τη  νόμίκη�  μόρφη�  τόυ  όίκόνόμίκόυ�

φόρε�α),  συνόδευό� μενα  από�  υπευ� θυνη  δη� λωση  τόυ  νό� μίμόυ  εκπρόσω� πόυ  ό� τί  εξακόλόυθόυ� ν  να

ίσχυ� όυν κατα�  την υπόβόλη�  τόυς.

Σε περί�πτωση πόυ γία τη δίενε�ργεία της παρόυ� σας δίαδίκασί�ας ανα� θεσης ε�χόυν χόρηγηθεί�  εξόυσί�ες

σε  πρό� σωπό  πλε�όν  αυτω� ν  πόυ  αναφε�ρόνταί  στα  παραπα� νω  ε�γγραφα,  πρόσκόμί�ζεταί  επίπλε�όν

από� φαση- πρακτίκό�  τόυ αρμόδί�όυ καταστατίκόυ�  όργα� νόυ δίόί�κησης τόυ νόμίκόυ�  πρόσω� πόυ με την

όπόί�α χόρηγη� θηκαν όί σχετίκε�ς εξόυσί�ες. Όσόν αφόρα�  τα φυσίκα�  πρό� σωπα, εφό� σόν ε�χόυν χόρηγηθεί�

εξόυσί�ες σε τρί�τα πρό� σωπα, πρόσκόμί�ζεταί εξόυσίόδό� τηση τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α.

Οί  αλλόδαπόί�  όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς  πρόσκόμί�ζόυν τα πρόβλεπό� μενα,  κατα�  τη  νόμόθεσί�α  της χω� ρας

εγκατα� στασης, απόδείκτίκα�  ε�γγραφα, καί εφό� σόν δεν πρόβλε�πόνταί, υπευ� θυνη δη� λωση τόυ νό� μίμόυ

εκπρόσω� πόυ, από�  την όπόί�α απόδείκνυ� όνταί τα ανωτε�ρω ως πρός τη νό� μίμη συ� σταση, μεταβόλε�ς καί

εκπρόσω� πηση τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α.

92 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται

στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο

οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L.

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της

στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και

νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή  πρακτορεία,  μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές  πράξεις  στην  ημεδαπή τα  φυσικά  ή νομικά

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,

ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012
93 Το  πιστοποιητικό  Ισχύουσας  Εκπροσώπησης  (καταχωρίσεις  μεταβολών  εκπροσώπησης)  παρουσιάζει  τις  σχετικές  με  τη

διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία

αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους
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Οί ως α� νω υπευ� θυνες δηλω� σείς γί�νόνταί απόδεκτε�ς, εφό� σόν ε�χόυν συνταχθεί�  μετα�  την κόίνόπόί�ηση

της πρό� σκλησης γία την υπόβόλη�  των δίκαίόλόγητίκω� ν.

Από�  τα ανωτε�ρω ε�γγραφα πρε�πεί να πρόκυ� πτόυν η νό� μίμη συ� σταση τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α, ό� λες όί

σχετίκε�ς τρόπόπόίη� σείς των καταστατίκω� ν, τό/τα πρό� σωπό/α πόυ δεσμευ� εί/όυν νό� μίμα την εταίρί�α

κατα�  την  ημερόμηνί�α  δίενε�ργείας  τόυ  δίαγωνίσμόυ�  (νό� μίμός  εκπρό� σωπός,  δίκαί�ωμα  υπόγραφη� ς

κλπ.),  τυχό� ν  τρί�τόί,  στόυς  όπόί�όυς  ε�χεί  χόρηγηθεί�  εξόυσί�α  εκπρόσω� πησης,  καθω� ς  καί  η  θητεί�α

τόυ/των η� /καί των μελω� ν τόυ όργα� νόυ δίόί�κησης/ νό� μίμόυ εκπρόσω� πόυ.

Β.7. Οί όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς πόυ εί�ναί εγγεγραμμε�νόί σε επί�σημόυς καταλό� γόυς94 πόυ πρόβλε�πόνταί

από�  τίς  εκα� στότε  ίσχυ� όυσες  εθνίκε�ς  δίατα� ξείς  η�  δίαθε�τόυν  πίστόπόί�ηση  από�  όργανίσμόυ� ς

πίστόπόί�ησης πόυ συμμόρφω� νόνταί με τα ευρωπαίWκα�  πρό� τυπα πίστόπόί�ησης, κατα�  την ε�ννόία τόυ

Παραρτη� ματός  VII τόυ  Πρόσαρτη� ματός  Α΄  τόυ  ν.  4412/2016,  μπόρόυ� ν  να  πρόσκόμί�ζόυν  στίς

αναθε�τόυσες αρχε�ς πίστόπόίητίκό�  εγγραφη� ς εκδίδό� μενό από�  την αρμό� δία αρχη�  η�  τό πίστόπόίητίκό�

πόυ εκδί�δεταί από�  τόν αρμό� δίό όργανίσμό�  πίστόπόί�ησης. 

Στα πίστόπόίητίκα�  αυτα�  αναφε�ρόνταί τα δίκαίόλόγητίκα�  βα� σεί των όπόί�ων ε�γίνε η εγγραφη�  των εν

λό� γω όίκόνόμίκω� ν φόρε�ων στόν επί�σημό κατα� λόγό η�  η πίστόπόί�ηση καί η κατα� ταξη στόν εν λό� γω

κατα� λόγό. 

Η πίστόπόίόυ� μενη εγγραφη�  στόυς  επί�σημόυς  καταλό� γόυς  από�  τόυς  αρμό� δίόυς  όργανίσμόυ� ς  η�  τό

πίστόπόίητίκό� , πόυ εκδί�δεταί από�  τόν όργανίσμό�  πίστόπόί�ησης, συνίστα�  τεκμη� ρίό καταλληλό� τητας

ό� σόν  αφόρα�  τίς  απαίτη� σείς  πόίότίκη� ς  επίλόγη� ς,  τίς  όπόί�ες  καλυ� πτεί  ό  επί�σημός  κατα� λόγός  η�  τό

πίστόπόίητίκό� . 

Οί όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς πόυ εί�ναί εγγεγραμμε�νόί σε επί�σημόυς καταλό� γόυς απαλλα� σσόνταί από�  την

υπόχρε�ωση  υπόβόλη� ς  των δίκαίόλόγητίκω� ν  πόυ  αναφε�ρόνταί  στό πίστόπόίητίκό�  εγγραφη� ς  τόυς.

Είδίκω� ς ό� σόν αφόρα�  την καταβόλη�  των είσφόρω� ν κόίνωνίκη� ς ασφα� λίσης καί των φό� ρων καί τελω� ν,

πρόσκόμί�ζόνταί επίπρόσθε�τως της βεβαί�ωσης εγγραφη� ς στόν επί�σημό κατα� λόγό καί πίστόπόίητίκα� ,

κατα�  τα όρίζό� μενα ανωτε�ρω στην περί�πτωση Β.1, υπόπερ. i, ii καί iii της περ. β.

Β.8. Οί ενω� σείς όίκόνόμίκω� ν φόρε�ων πόυ υπόβα� λλόυν κόίνη�  πρόσφόρα� , υπόβα� λλόυν τα παραπα� νω,

κατα�  περί�πτωση δίκαίόλόγητίκα� , γία κα� θε όίκόνόμίκό�  φόρε�α πόυ συμμετε�χεί στην ε�νωση, συ� μφωνα

με τα είδίκό� τερα πρόβλεπό� μενα στό α� ρθρό 19 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.

Β.9.Στην περί�πτωση πόυ όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας επίθυμεί�  να στηρίχθεί�  στίς ίκανό� τητες α� λλων φόρε�ων,

συ� μφωνα με  την παρα� γραφό  2.2.8 γία την από� δείξη ό� τί θα ε�χεί στη δία� θεση�  τόυ τόυς αναγκαί�όυς

πό� ρόυς,  πρόσκόμί�ζεί,  ίδί�ως,  σχετίκη�  ε�γγραφη  δε�σμευση των φόρε�ων αυτω� ν  γία  τόν  σκόπό�  αυτό� .

Είδίκό� τερα, πρόσκόμί�ζεταί ε�γγραφό (συμφωνητίκό�  η�  σε περί�πτωση νόμίκόυ�  πρόσω� πόυ από� φαση τόυ

αρμόδί�όυ όργα� νόυ δίόί�κησης αυτόυ�  η�  σε περί�πτωση φυσίκόυ�  πρόσω� πόυ υπευ� θυνη δη� λωση), δυνα� μεί

τόυ όπόί�όυ αμφό� τερόί, δίαγωνίζό� μενός όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας καί τρί�τός φόρε�ας, εγκρί�νόυν τη μεταξυ�

94 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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τόυς συνεργασί�α γία την κατα�  περί�πτωση παρόχη�  πρός τόν δίαγωνίζό� μενό της χρηματόόίκόνόμίκη� ς

η� /καί τεχνίκη� ς η� /καί επαγγελματίκη� ς ίκανό� τητας τόυ φόρε�α, ω� στε αυτη�  να εί�ναί στη δία� θεση τόυ

δίαγωνίζό� μενόυ γία την εκτε�λεση της Συ� μβασης. Η σχετίκη�  αναφόρα�  θα πρε�πεί να εί�ναί λεπτόμερη� ς

καί  να  αναφε�ρεί  κατ’  ελα� χίστόν  τόυς  συγκεκρίμε�νόυς  πό� ρόυς  πόυ  θα  εί�ναί  δίαθε�σίμόί  γία  την

εκτε�λεση της συ� μβασης καί τόν τρό� πό δία τόυ όπόί�όυ θα χρησίμόπόίηθόυ� ν αυτόί�  γία την εκτε�λεση

της συ� μβασης. Ο τρί�τός θα δεσμευ� εταί ρητα�  ό� τί θα δίαθε�σεί στόν δίαγωνίζό� μενό τόυς συγκεκρίμε�νόυς

πό� ρόυς  κατα�  τη  δία� ρκεία  της  συ� μβασης  καί  ό  δίαγωνίζό� μενός  ό� τί  θα  κα� νεί  χρη� ση  αυτω� ν  σε

περί�πτωση πόυ τόυ ανατεθεί� η συ� μβαση. 

Β.10.  Στην περί�πτωση πόυ ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας δηλω� νεί στην πρόσφόρα�  τόυ ό� τί θα κα� νεί χρη� ση

υπεργόλα� βων,  στίς  ίκανό� τητες  των όπόί�ων  δεν  στηρί�ζεταί,  πρόσκόμί�ζεταί  υπευ� θυνη  δη� λωση τόυ

πρόσφε�ρόντός με αναφόρα�  τόυ τμη� ματός της συ� μβασης τό όπόί�ό πρότί�θεταί να αναθε�σεί σε τρί�τόυς

υπό�  μόρφη�  υπεργόλαβί�ας καί υπευ� θυνη δη� λωση των υπεργόλα� βων ό� τί απόδε�χόνταί την εκτε�λεση

των εργασίω� ν. 

Β.11. Επίσημαί�νεταί ό� τί γί�νόνταί απόδεκτε�ς:

 όί ε�νόρκες βεβαίω� σείς πόυ αναφε�ρόνταί στην παρόυ� σα Δίακη� ρυξη, εφό� σόν ε�χόυν συνταχθεί�

ε�ως τρείς (3) μη� νες πρίν από�  την υπόβόλη�  τόυς, 

 όί υπευ� θυνες δηλω� σείς, εφό� σόν ε�χόυν συνταχθεί�  μετα�  την κόίνόπόί�ηση της πρό� σκλησης γία

την υπόβόλη�  των δίκαίόλόγητίκω� ν. Σημείω� νεταί ό� τί δεν απαίτεί�ταί θεω� ρηση τόυ γνησί�όυ της

υπόγραφη� ς τόυς.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης95

Κρίτη� ρίό ανα� θεσης96 της Συ� μβασης εί�ναί η πλε�όν συμφε�ρόυσα από�  όίκόνόμίκη�  α� πόψη πρόσφόρα� :

Α) βα� σεί τίμη� ς97

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών98

95 Άρθρο 86 ν.  4412/2016 και  τυποποιημένο έντυπο 2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

96 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει  να συνδέονται  με το αντικείμενο της  σύμβασης,  σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου  86  του  ν.  4412/2016.  Διασφαλίζουν  τη  δυνατότητα  αποτελεσματικού  ανταγωνισμού  και  συνοδεύονται  από
προδιαγραφές  που  επιτρέπουν  την  αποτελεσματική  επαλήθευση  των  πληροφοριών  που  παρέχονται  από  τους
προσφέροντες,  προκειμένου να αξιολογείται  ο  βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης.  Εάν  υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)

97 Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής.
98 Άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
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2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί99

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οί  πρόσφόρε�ς  υπόβα� λλόνταί  με  βα� ση  τίς  απαίτη� σείς  πόυ  όρί�ζόνταί  στό  τευ� χός  των  τεχνίκω� ν

πρόδίαγραφω� ν της Δίακη� ρυξης, γία τό συ� νόλό της πρόκηρυχθεί�σας πόσό� τητας της πρόμη� θείας ανα�

εί�δός /τμη� μα. 

Δεν επίτρε�πόνταί εναλλακτίκε�ς πρόσφόρε�ς .

Η  ε�νωση  Οίκόνόμίκω� ν  Φόρε�ων  υπόβα� λλεί  κόίνη�  πρόσφόρα� ,  η  όπόί�α  υπόγρα� φεταί  υπόχρεωτίκα�

ηλεκτρόνίκα�  εί�τε  από�  ό� λόυς  τόυς  Οίκόνόμίκόυ� ς  Φόρεί�ς  πόυ  απότελόυ� ν  την  ε�νωση,  εί�τε  από�

εκπρό� σωπό�  τόυς νόμί�μως εξόυσίόδότημε�νό. Στην πρόσφόρα� , απαραίτη� τως πρε�πεί να πρόσδίόρί�ζεταί

η ε�κταση καί τό εί�δός της συμμετόχη� ς τόυ (συμπερίλαμβανόμε�νης της κατανόμη� ς  αμόίβη� ς  μεταξυ�

τόυς) κα� θε με�λόυς της ε�νωσης, καθω� ς καί ό εκπρό� σωπός/συντόνίστη� ς αυτη� ς100.

Οί όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς μπόρόυ� ν να απόσυ� ρόυν την πρόσφόρα�  τόυς, πρίν την καταληκτίκη�  ημερόμηνί�α

υπόβόλη� ς  πρόσφόρα� ς,  χωρί�ς  να  απαίτεί�ταί  ε�γκρίση  εκ  με�ρόυς  τόυ  απόφαίνόμε�νόυ  όργα� νόυ  της

αναθε�τόυσας  αρχη� ς,  υπόβα� λλόντας  ε�γγραφη  είδόπόί�ηση  πρός  την  αναθε�τόυσα  αρχη�  με�σω  της

λείτόυργίκό� τητας «Επίκόίνωνί�α» τόυ ΕΣΗΔΗΣ101.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1.Οί  πρόσφόρε�ς  υπόβα� λλόνταί  από�  τόυς  ενδίαφερό� μενόυς  ηλεκτρόνίκα� ,  με�σω  τόυ  ΕΣΗΔΗΣ,

με�χρί την καταληκτίκη�  ημερόμηνί�α καί ω� ρα πόυ όρί�ζεί η παρόυ� σα δίακη� ρυξη, στην Ελληνίκη�  Γλω� σσα,

σε ηλεκτρόνίκό�  φα� κελό, συ� μφωνα με τα αναφερό� μενα στόν ν.4412/2016, ίδί�ως στα α� ρθρα 36 καί 37

καί  στην  κατ’  εξόυσίόδό� τηση  της  παρ.  5  τόυ  α� ρθρόυ  36  τόυ  ν.4412/2016  εκδόθεί�σα  υπ΄  αρίθμ.

64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κόίνη�  Από� φαση των Υπόυργω� ν Ανα� πτυξης καί Επενδυ� σεων

καί Ψηφίακη� ς Δίακυβε�ρνησης με θε�μα «Ρυθμί�σείς τεχνίκω� ν ζητημα� των πόυ αφόρόυ� ν την ανα� θεση

των  Δημόσί�ων  Συμβα� σεων  Πρόμηθείω� ν  καί  Υπηρεσίω� ν  με  χρη� ση  των  επίμε�ρόυς  εργαλεί�ων  καί

δίαδίκασίω� ν  τόυ  Εθνίκόυ�  Συστη� ματός  Ηλεκτρόνίκω� ν  Δημόσί�ων  Συμβα� σεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»  (εφεξη� ς

Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Πρόμη� θείες καί Υπηρεσί�ες). 

Γία τη συμμετόχη�  στό δίαγωνίσμό�  όί  ενδίαφερό� μενόί όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς  απαίτεί�ταί  να δίαθε�τόυν

πρόηγμε�νη  ηλεκτρόνίκη�  υπόγραφη�  πόυ υπόστηρί�ζεταί τόυλα� χίστόν από�  αναγνωρίσμε�νό (εγκεκρί-

με�νό) πίστόπόίητίκό� , τό όπόί�ό χόρηγη� θηκε από�  πα� ρόχό υπηρεσίω� ν πίστόπόί�ησης, ό όπόί�ός περίλαμ-

99 Άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
100 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
101 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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βα� νεταί στόν κατα� λόγό εμπί�στευσης πόυ πρόβλε�πεταί στην από� φαση 2009/767/ΕΚ καί συ� μφωνα με

τα όρίζό� μενα στό Κανόνίσμό�  (ΕΕ) 910/2014 καί να εγγραφόυ� ν στό ΕΣΗΔΗΣ, συ� μφωνα με την περ. β

της παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 37 τόυ ν. 4412/2016 καί τίς δίατα� ξείς τόυ α� ρθρόυ 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Πρόμη� -

θείες καί Υπηρεσί�ες. 

2.4.2.2.Ο  χρό� νός  υπόβόλη� ς  της  πρόσφόρα� ς  με�σω  τόυ  ΕΣΗΔΗΣ  βεβαίω� νεταί  αυτό� ματα  από�  τό

ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσί�ες χρόνόση� μανσης, συ� μφωνα με τα όρίζό� μενα στό α� ρθρό 37 τόυ ν. 4412/2016 καί

τίς δίατα� ξείς τόυ α� ρθρόυ 10 της ως α� νω κόίνη� ς υπόυργίκη� ς από� φασης.

Μετα�  την παρε�λευση της καταληκτίκη� ς ημερόμηνί�ας καί ω� ρας, δεν υπα� ρχεί η δυνατό� τητα υπόβόλη� ς

πρόσφόρα� ς  στό  ΕΣΗΔΗΣ.  Σε  περίπτω� σείς  τεχνίκη� ς  αδυναμί�ας  λείτόυργί�ας  τόυ  ΕΣΗΔΗΣ,  η

αναθε�τόυσα αρχη�  ρυθμί�ζεί τα της συνε�χείας τόυ δίαγωνίσμόυ�  με αίτίόλόγημε�νη από� φαση�  της102.

2.4.2.3. Οί  όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς  υπόβα� λλόυν με  την πρόσφόρα�  τόυς  τα  ακό� λόυθα συ� μφωνα με τίς

δίατα� ξείς τόυ α� ρθρόυ 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Πρόμη� θείες καί Υπηρεσί�ες: 

(α) ε�ναν ηλεκτρόνίκό�  (υπό)φα� κελό με την ε�νδείξη «Δίκαίόλόγητίκα�  Συμμετόχη� ς–Τεχνίκη�  Πρόσφόρα� »,

στόν όπόί�ό περίλαμβα� νεταί τό συ� νόλό των κατα�  περί�πτωση απαίτόυ� μενων δίκαίόλόγητίκω� ν καί η

τεχνίκη�  πρόσφόρα� , συ� μφωνα με τίς δίατα� ξείς της κεί�μενης νόμόθεσί�ας καί την παρόυ� σα.

(β)  ε�ναν  ηλεκτρόνίκό�  (υπό)φα� κελό  με  την  ε�νδείξη  «Οίκόνόμίκη�  Πρόσφόρα� »,  στόν  όπόί�ό

περίλαμβα� νεταί η όίκόνόμίκη�  πρόσφόρα�  τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α καί τό συ� νόλό των κατα�  περί�πτωση

απαίτόυ� μενων δίκαίόλόγητίκω� ν. 

Από�  τόν Οίκόνόμίκό�  Φόρε�α σημαί�νόνταί, με χρη� ση της σχετίκη� ς λείτόυργίκό� τητας τόυ ΕΣΗΔΗΣ, τα

στόίχεί�α εκεί�να της πρόσφόρα� ς τόυ πόυ ε�χόυν εμπίστευτίκό�  χαρακτη� ρα συ� μφωνα με τα όρίζό� μενα

στό α� ρθρό 21 τόυ ν.  4412/2016. Εφό� σόν ε�νας όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας χαρακτηρί�ζεί  πληρόφόρί�ες ως

εμπίστευτίκε�ς, λό� γω υ� παρξης τεχνίκόυ�  η�  εμπόρίκόυ�  απόρρη� τόυ, στη σχετίκη�  δη� λωση�  τόυ, αναφε�ρεί

ρητα�  ό� λες τίς σχετίκε�ς δίατα� ξείς νό� μόυ η�  δίόίκητίκε�ς πρα� ξείς πόυ επίβα� λλόυν την εμπίστευτίκό� τητα

της συγκεκρίμε�νης πληρόφόρί�ας.

Δεν  χαρακτηρί�ζόνταί  ως  εμπίστευτίκε�ς,  πληρόφόρί�ες  σχετίκα�  με  τίς  τίμε�ς  μόνα� δας,  τίς

πρόσφερό� μενες πόσό� τητες, την όίκόνόμίκη�  πρόσφόρα�  καί τα στόίχεί�α της τεχνίκη� ς πρόσφόρα� ς πόυ

χρησίμόπόίόυ� νταί γία την αξίόλό� γηση�  της.

2.4.2.4. Εφό� σόν  όί  Οίκόνόμίκόί�  Φόρεί�ς  καταχωρί�σόυν  τα  στόίχεί�α,  μεταδεδόμε�να  καί  συνημμε�να

ηλεκτρόνίκα�  αρχεί�α, πόυ αφόρόυ� ν δίκαίόλόγητίκα�  συμμετόχη� ς-τεχνίκη� ς πρόσφόρα� ς καί όίκόνόμίκη� ς

πρόσφόρα� ς τόυς στίς αντί�στόίχες είδίκε�ς  ηλεκτρόνίκε�ς  φό� ρμες τόυ ΕΣΗΔΗΣ, στην συνε�χεία,  με�σω

σχετίκη� ς  λείτόυργίκό� τητας,  εξα� γόυν  αναφόρε�ς  (εκτυπω� σείς)  σε  μόρφη�  ηλεκτρόνίκω� ν  αρχεί�ων  με

μόρφό� τυπό PDF, τα όπόί�α απότελόυ� ν  συνόπτίκη�  απότυ� πωση των καταχωρίσμε�νων στόίχεί�ων.  Τα

ηλεκτρόνίκα�  αρχεί�α των εν λό� γω αναφόρω� ν (εκτυπω� σεων) υπόγρα� φόνταί ψηφίακα� , συ� μφωνα με τίς

102 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.

Σελίδα 38





πρόβλεπό� μενες δίατα� ξείς (περ. β της παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 37) καί επίσυνα� πτόνταί από�  τόν Οίκόνόμίκό�

Φόρε�α  στόυς  αντί�στόίχόυς  υπόφακε�λόυς.  Επίσημαί�νεταί  ό� τί  η  εξαγωγη�  καί  η  επίσυ� ναψη  των

πρόαναφερθε�ντων  αναφόρω� ν  (εκτυπω� σεων)  δυ� ναταί  να  πραγματόπόίεί�ταί  γία  κα� θε  υπόφακε�λό

ξεχωρίστα� , από�  τη στίγμη�  πόυ ε�χεί όλόκληρωθεί� η καταχω� ρίση των στόίχεί�ων σε αυτό� ν103. 

2.4.2.5. Είδίκό� τερα, ό� σόν αφόρα�  τα συνημμε�να ηλεκτρόνίκα�  αρχεί�α της πρόσφόρα� ς, όί Οίκόνόμίκόί�

Φόρεί�ς τα καταχωρί�ζόυν στόυς ανωτε�ρω (υπό)φακε�λόυς με�σω τόυ Υπόσυστη� ματός, ως εξη� ς :

Τα ε�γγραφα πόυ καταχωρί�ζόνταί στην ηλεκτρόνίκη�  πρόσφόρα� , καί δεν απαίτεί�ταί να πρόσκόμίσθόυ� ν

καί  σε  ε�ντυπη  μόρφη� ,  γί�νόνταί  απόδεκτα�  κατα�  περί�πτωση,  συ� μφωνα  με  τα  πρόβλεπό� μενα  στίς

δίατα� ξείς: 

α) εί�τε των α� ρθρων 13, 14 καί 28 τόυ ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί� ηλεκτρόνίκω� ν δημόσί�ων εγγρα� φων

πόυ  φε�ρόυν  ηλεκτρόνίκη�  υπόγραφη�  η�  σφραγί�δα  καί,  εφό� σόν  πρό� κείταί  γία  αλλόδαπα�  δημό� σία

ηλεκτρόνίκα�  ε�γγραφα, εα� ν φε�ρόυν επίσημεί�ωση e-Apostille,

β) εί�τε των α� ρθρων 15 καί 27104 τόυ ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί� ηλεκτρόνίκω� ν ίδίωτίκω� ν εγγρα� φων

πόυ φε�ρόυν ηλεκτρόνίκη�  υπόγραφη�  η�  σφραγί�δα,

γ) εί�τε τόυ α� ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ)  εί�τε  της  παρ.  2  τόυ  α� ρθρόυ  37  τόυ  ν.  4412/2016,  περί�  χρη� σης  ηλεκτρόνίκω� ν  υπόγραφω� ν  σε

ηλεκτρόνίκε�ς δίαδίκασί�ες δημόσί�ων συμβα� σεων, 

ε) εί�τε της παρ. 8 τόυ α� ρθρόυ 92 τόυ ν.  4412/2016, περί�  συνυπόβόλη� ς  υπευ� θυνης δη� λωσης στην

περί�πτωση απλη� ς φωτότυπί�ας ίδίωτίκω� ν εγγρα� φων 105.

Επίπλε�όν, δεν πρόσκόμί�ζόνταί σε ε�ντυπη μόρφη�  τα ΦΕΚ106 καί ενημερωτίκα�  καί τεχνίκα�  φυλλα� δία καί

α� λλα  ε�ντυπα,  εταίρίκα�  η�  μη,  με  είδίκό�  τεχνίκό�  περίεχό� μενό,  δηλαδη�  ε�ντυπα  με  αμίγω� ς  τεχνίκα�

χαρακτηρίστίκα� , ό� πως αρίθμόυ� ς, απόδό� σείς σε δίεθνεί�ς μόνα� δες, μαθηματίκόυ� ς τυ� πόυς καί σχε�δία.

Είδίκό� τερα, τα στόίχεί�α καί δίκαίόλόγητίκα�  γία τη συμμετόχη�  τόυ Οίκόνόμίκόυ�  Φόρε�α στη δίαδίκασί�α

καταχωρί�ζόνταί από�  αυτό� ν σε μόρφη�  ηλεκτρόνίκω� ν αρχεί�ων με μόρφό� τυπό PDF. 

103 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
104 Βλ.  σχετικά  με  την  ηλεκτρονική  υπεύθυνη δήλωση  το  άρθρο  εικοστό έβδομο  της  από 20.3.2020  Π.Ν.Π.,  (Α  68)  -  που

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi».  Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται  και
γίνεται  αποδεκτή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  εικοστό  τέταρτο  άρθρο  της  παρούσας.  2.  Η  αυθεντικοποίηση  που
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση
γνήσιου  υπογραφής  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  (Α`  45).  Η  ημερομηνία  που  αναγράφεται  στην  προηγμένη  ή
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της
ηλεκτρονικής  υπεύθυνης  δήλωσης.  Εφόσον  τηρούνται  οι  όροι  του  προηγούμενου  εδαφίου,  η  ηλεκτρονική  υπεύθυνη
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

105 Ομοίως  προβλέπεται  και  στην  περίπτωση  υποβολής  αποδεικτικών  στοιχείων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  80  παρ.  13  του
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

106 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..».
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Έως την ημε�ρα καί ω� ρα απόσφρα� γίσης των πρόσφόρω� ν πρόσκόμί�ζόνταί με ευθυ� νη τόυ όίκόνόμίκόυ�

φόρε�α  στην  αναθε�τόυσα  αρχη� ,  σε  ε�ντυπη  μόρφη�  καί  σε  κλείστό� -όυ� ς  φα� κελό-όυς,  στόν  όπόί�ό

αναγρα� φεταί ό απόστόλε�ας καί ως παραλη� πτης η Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ�  τόυ παρό� ντός δίαγωνίσμόυ� ,

τα στόίχεί�α της ηλεκτρόνίκη� ς πρόσφόρα� ς τόυ, τα όπόί�α απαίτεί�ταί να πρόσκόμίσθόυ� ν σε πρωτό� τυπη

μόρφη� .Τε�τόία στόίχεί�α καί δίκαίόλόγητίκα�  ενδείκτίκα�  εί�ναί:

α)  η  πρωτό� τυπη  εγγυητίκη�  επίστόλη�  συμμετόχη� ς,  πλην  των  περίπτω� σεων  πόυ  αυτη�  εκδί�δεταί

ηλεκτρόνίκα� , α� λλως η πρόσφόρα�  απόρρί�πτεταί ως απαρα� δεκτη,

β) αυτα�  πόυ δεν υπα� γόνταί στίς δίατα� ξείς τόυ α� ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999107, 

γ)  ίδίωτίκα�  ε�γγραφα  τα όπόί�α  δεν  ε�χόυν  επίκυρωθεί�  από�  δίκηγό� ρό  η�  δεν  φε�ρόυν  θεω� ρηση  από�

υπηρεσί�ες  καί  φόρεί�ς  της  περί�πτωσης  α  της  παρ.  2  τόυ  α� ρθρόυ  11  τόυ  ν.  2690/1999  η�  δεν

συνόδευ� όνταί από�  υπευ� θυνη δη� λωση γία την ακρί�βεία�  τόυς, καθω� ς καί

δ)  τα αλλόδαπα�  δημό� σία ε�ντυπα ε�γγραφα πόυ φε�ρόυν την επίσημεί�ωση της  Χα� γης (Apostille),  η�

πρόξενίκη�  θεω� ρηση καί δεν ε�χόυν επίκυρωθεί� από�  δίκηγό� ρό108. 

Σε περί�πτωση μη υπόβόλη� ς ενό� ς η�  περίσσό� τερων από�  τα ως α� νω στόίχεί�α καί δίκαίόλόγητίκα�  πόυ

υπόβα� λλόνταί σε ε�ντυπη μόρφη� , πλην της πρωτό� τυπης εγγυ� ησης συμμετόχη� ς,  η αναθε�τόυσα αρχη�

δυ� ναταί να ζητη� σεί τη συμπλη� ρωση καί υπόβόλη�  τόυς, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 102 τόυ ν. 4412/2016.

Στα  αλλόδαπα�  δημό� σία  ε�γγραφα  καί  δίκαίόλόγητίκα�  εφαρμό� ζεταί  η  Συνθη� κη  της  Χα� γης  της

5ης.10.1961, πόυ κυρω� θηκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188), εφό� σόν συντα� σσόνταί σε κρα� τη πόυ ε�χόυν

πρόσχωρη� σεί  στην ως α� νω Συνθη� κη,  α� λλως φε�ρόυν πρόξενίκη�  θεω� ρηση.  Απαλλα� σσόνταί από�  την

απαί�τηση  επίκυ� ρωσης  (με  Apostille  η�  Πρόξενίκη�  Θεω� ρηση)  αλλόδαπα�  δημό� σία  ε�γγραφα  ό� ταν

καλυ� πτόνταί από�  δίμερεί�ς η�  πόλυμερεί�ς συμφωνί�ες πόυ ε�χεί συνα� ψεί η Ελλα� δα (ενδείκτίκα�  «Συ� μβαση

νόμίκη� ς συνεργασί�ας μεταξυ�  Ελλα� δας καί Κυ� πρόυ – 05.03.1984» (κυρωτίκό� ς ν.1548/1985, «Συ� μβαση

περί�  απαλλαγη� ς από�  την επίκυ� ρωση όρίσμε�νων πρα� ξεων καί εγγρα� φων – 15.09.1977» (κυρωτίκό� ς

ν.4231/2014)).  Επί�σης  απαλλα� σσόνταί  από�  την  απαί�τηση  επίκυ� ρωσης  η�  παρό� μόίας  δίατυ� πωσης

δημό� σία  ε�γγραφα  πόυ  εκδί�δόνταί  από�  τίς  αρχε�ς  κρα� τόυς  με�λόυς  πόυ  υπα� γόνταί  στόν  Καν  ΕΕ

2016/1191 γία την απλόυ� στευση των απαίτη� σεων γία την υπόβόλη�  όρίσμε�νων δημόσί�ων εγγρα� φων

στην ΕΕ, ό� πως, ενδείκτίκα� , τό λευκό�  πόίνίκό�  μητρω� ό, υπό�  τόν ό� ρό ό� τί τα σχετίκα�  με τό γεγόνό� ς αυτό�

δημό� σία  ε�γγραφα  εκδί�δόνταί  γία  πόλί�τη  της  Ένωσης  από�  τίς  αρχε�ς  τόυ  κρα� τόυς  με�λόυς  της

ίθαγε�νεία� ς τόυ.

Επί�σης, γί�νόνταί υπόχρεωτίκα�  απόδεκτα�  ευκρίνη�  φωτόαντί�γραφα εγγρα� φων πόυ ε�χόυν εκδόθεί�  από�

αλλόδαπε�ς αρχε�ς καί ε�χόυν επίκυρωθεί� από�  δίκηγό� ρό, συ� μφωνα με τα πρόβλεπό� μενα στην παρ. 2 περ.

β τόυ α� ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 “Κω� δίκας Δίόίκητίκη� ς Δίαδίκασί�ας”, ό� πως αντίκαταστα� θηκε ως

α� νω με τό α� ρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014.

107 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα
108 Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Οί  πρωτό� τυπες  εγγυη� σείς  συμμετόχη� ς,  πλην  των  εγγυη� σεων  πόυ  εκδί�δόνταί  ηλεκτρόνίκα� ,

πρόσκόμί�ζόνταί, με ευθυ� νη τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α, σε κλείστό�  φα� κελό, στόν όπόί�ό αναγρα� φεταί ό

απόστόλε�ας, τα στόίχεί�α τόυ παρό� ντός δίαγωνίσμόυ�  καί ως παραλη� πτης η Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ� , τό

αργό� τερό πρίν την ημερόμηνί�α καί ω� ρα απόσφρα� γίσης των πρόσφόρω� ν πόυ όρί�ζεταί στην παρ. 3.1

της παρόυ� σας,  α� λλως η πρόσφόρα�  απόρρί�πτεταί ως απαρα� δεκτη, μετα�  από�  γνω� μη της Επίτρόπη� ς

Δίαγωνίσμόυ� . 

Η πρόσκό� μίση των εγγυη� σεων συμμετόχη� ς πραγματόπόίεί�ταί εί�τε με κατα� θεση τόυ ως α� νω φακε�λόυ

στην υπηρεσί�α πρωτόκό� λλόυ της αναθε�τόυσας αρχη� ς, εί�τε με την απόστόλη�  τόυ ταχυδρόμίκω� ς, επί�

απόδεί�ξεί.  Τό  βα� ρός  από� δείξης  της  ε�γκαίρης  πρόσκό� μίσης  φε�ρεί  ό  όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας.  Τό

εμπρό� θεσμό  απόδείκνυ� εταί  με  την  επί�κληση  τόυ  αρίθμόυ�  πρωτόκό� λλόυ  η�  την  πρόσκό� μίση  τόυ

σχετίκόυ�  απόδείκτίκόυ�  απόστόλη� ς κατα�  περί�πτωση.

Στην περί�πτωση πόυ επίλεγεί�  η απόστόλη�  τόυ φακε�λόυ της εγγυ� ησης συμμετόχη� ς ταχυδρόμίκω� ς, ό

όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας αναρτα� , εφό� σόν δεν δίαθε�τεί αρίθμό�  ε�γκαίρης είσαγωγη� ς τόυ φακε�λόυ τόυ στό

πρωτό� κόλλό της αναθε�τόυσας αρχη� ς, τό αργό� τερό ε�ως την ημερόμηνί�α καί ω� ρα απόσφρα� γίσης των

πρόσφόρω� ν,  με�σω  της  λείτόυργίκό� τητας  «Επίκόίνωνί�α»,  τα  σχετίκό�  απόδείκτίκό�  στόίχεί�ό

πρόσκό� μίσης (απόδείκτίκό�  κατα� θεσης σε υπηρεσί�ες ταχυδρόμεί�όυ- ταχυμεταφόρω� ν), πρόκείμε�νόυ να

ενημερω� σεί  την  αναθε�τόυσα  αρχη�  περί�  της  τη� ρησης  της  υπόχρε�ωση� ς  τόυ  σχετίκα�  με  την

(εμπρό� θεσμη) πρόσκό� μίση της εγγυ� ησης συμμετόχη� ς τόυ στόν παρό� ντα δίαγωνίσμό� .

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στόίχεί�α καί δίκαίόλόγητίκα�  γία την συμμετόχη�  των πρόσφερό� ντων στη δίαγωνίστίκη�  δίαδίκασί�α

περίλαμβα� νόυν με πόίνη�  απόκλείσμόυ� 109 τα ακό� λόυθα υπό�  α καί β στόίχεί�α: 

α) τό ΕυρωπαίWκό�  Ενίαί�ό Έγγραφό Συ� μβασης (ΕΕΕΣ), ό� πως πρόβλε�πεταί στίς παρ. 1 καί 3 τόυ α� ρθρόυ

79 τόυ ν.  4412/2016 καί  τη συνόδευτίκη�  υπευ� θυνη δη� λωση με  την όπόί�α  ό  όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας

δυ� ναταί να δίευκρίνί�ζεί τίς πληρόφόρί�ες πόυ παρε�χεί με τό ΕΕΕΣ συ� μφωνα με την παρ. 9 τόυ ί�δίόυ

α� ρθρόυ, 

β) την εγγυ� ηση συμμετόχη� ς, ό� πως πρόβλε�πεταί στό α� ρθρό 72 τόυ Ν.4412/2016 καί τίς παραγρα� φόυς

2.1.5 καί 2.2.2 αντί�στόίχα της παρόυ� σας δίακη� ρυξης. 

Οί πρόσφε�ρόντες συμπληρω� νόυν τό σχετίκό�  υπό� δείγμα ΕΕΕΣ, τό όπόί�ό απότελεί� αναπό� σπαστό με�ρός

της παρόυ� σας δίακη� ρυξης ως Παρα� ρτημα αυτη� ς. 

Η συμπλη� ρωση�  τόυ δυ� ναταί να πραγματόπόίηθεί�  με χρη� ση τόυ υπόσυστη� ματός PromitheusESPDint,

πρόσβα� σίμόυ με�σω της Δίαδίκτυακη� ς  Πυ� λης (www.promitheus.gov.gr) τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  η�  α� λλης

σχετίκη� ς συμβατη� ς πλατφό� ρμας υπηρεσίω� ν δίαχεί�ρίσης ηλεκτρόνίκω� ν ΕΕΕΣ. Οί Οίκόνόμίκόί�  Φόρεί�ς

109 Βλ. άρθρο 93 του ν. 4412/2016
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δυ� νανταί γία αυτό�  τό σκόπό�  να αξίόπόίη� σόυν τό αντί�στόίχό ηλεκτρόνίκό�  αρχεί�ό με μόρφό� τυπό XML

πόυ απότελεί� επίκόυρίκό�  στόίχεί�ό των εγγρα� φων της συ� μβασης.

Τό συμπληρωμε�νό από�  τόν Οίκόνόμίκό�  Φόρε�α ΕΕΕΣ, καθω� ς καί η τυχό� ν συνόδευτίκη�  αυτόυ�  υπευ� θυνη

δη� λωση,  υπόβα� λλόνταί  συ� μφωνα με την περί�πτωση δ  της παραγρα� φόυ 2.4.2.5  της  παρόυ� σας,  σε

ψηφίακα�  υπόγεγραμμε�νό ηλεκτρόνίκό�  αρχεί�ό με μόρφό� τυπό PDF.

[Αναλυτικές  οδηγίες  και  πληροφορίες  για  το  θεσμικό  πλαίσιο,  τον  τρόπο χρήσης  και  συμπλήρωσης

ηλεκτρονικών  ΕΕΕΣ  και  της  χρήση  του  υποσυστήματος  PromitheusESPDint είναι  αναρτημένες  σε

σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

H τεχνίκη�  πρόσφόρα�  θα πρε�πεί  να καλυ� πτεί ό� λες τίς απαίτη� σείς καί τίς πρόδίαγραφε�ς πόυ ε�χόυν

τεθεί�  από�  την  αναθε�τόυσα  αρχη�  με  την  Α.Μ  29/2022  Μελε�τη,  περίγρα� φόντας  ακρίβω� ς  πω� ς  όί

συγκεκρίμε�νες  απαίτη� σείς  καί  πρόδίαγραφε�ς  πληρόυ� νταί.  Περίλαμβα� νεί  ίδί�ως  τα  ε�γγραφα  καί

δίκαίόλόγητίκα� , βα� σεί των όπόί�ων θα αξίόλόγηθεί�  η καταλληλό� τητα των πρόσφερό� μενων είδω� ν, με

βα� ση τό κρίτη� ρίό ανα� θεσης, συ� μφωνα με τα αναλυτίκω� ς αναφερό� μενα στό ως α� νω Παρα� ρτημα110111.

Οί όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς αναφε�ρόυν: 

α)  τό  τμη� μα της  συ� μβασης πόυ πρότί�θενταί  να αναθε�σόυν υπό�  μόρφη�  υπεργόλαβί�ας  σε  τρί�τόυς,

καθω� ς καί τόυς υπεργόλα� βόυς πόυ πρότεί�νόυν112,

β) τη χω� ρα παραγωγη� ς τόυ πρόσφερό� μενόυ πρόίWό� ντός καί την επίχείρηματίκη�  μόνα� δα στην όπόί�α

παρα� γεταί αυτό� , καθω� ς καί τόν τό� πό εγκατα� σταση� ς της συ� μφωνα με την παρ. 5 τόυ α� ρθρόυ 94 τόυ ν.

4412/2016.

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

οικονομικών προσφορών

Η  Οίκόνόμίκη�  Πρόσφόρα� 113 συντα� σσεταί  με  βα� ση  τό  αναγραφό� μενό  στην  παρόυ� σα  κρίτη� ρίό

ανα� θεσης της πλε�όν συμφε�ρόυσα από�  όίκόνόμίκη�  α� πόψη πρόσφόρα�  μό� νό βα� σεί τίμη� ς

Η τίμη�  τόυ πρός πρόμη� θεία αγαθόυ�  δί�νεταί σε ευρω�  ανα�  μόνα� δα.114

110 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016
111 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών

βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί  η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

112 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
113 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016
114 Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ. λίτρα κ.α.
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Στην τίμη�  περίλαμβα� νόνταί όί υπε�ρ τρί�των κρατη� σείς, ως καί κα� θε α� λλη επίβα� ρυνση, συ� μφωνα με την

κεί�μενη νόμόθεσί�α, μη συμπερίλαμβανόμε�νόυ Φ.Π.Α., γία την παρα� δόση τόυ υλίκόυ�  στόν τό� πό καί με

τόν τρό� πό πόυ πρόβλε�πεταί στα ε�γγραφα της συ� μβασης.

Οί υπε�ρ τρί�των κρατη� σείς υπό� κείνταί στό εκα� στότε ίσχυ� όν αναλόγίκό�  τε�λός χαρτόση� μόυ … % καί

στην επ’ αυτόυ�  είσφόρα�  υπε�ρ ΟΓΑ … %.

Οί  πρόσφερό� μενες  τίμε�ς  εί�ναί  σταθερε�ς  καθ’  ό� λη  τη  δία� ρκεία  της  συ� μβασης  καί  δεν

αναπρόσαρμό� ζόνταί .

Ως απαρα� δεκτες θα απόρρί�πτόνταί πρόσφόρε�ς στίς όπόί�ες: α) δεν δί�νεταί τίμη�  σε ΕΥΡΩ η�  καθόρί�ζεταί

σχε�ση  ΕΥΡΩ  πρός  ξε�νό  νό� μίσμα,  β)  δεν  πρόκυ� πτεί  με  σαφη� νεία  η  πρόσφερό� μενη  τίμη� ,  με  την

επίφυ� λαξη  τόυ  α� ρθρόυ  102 τόυ  ν.  4412/2016  καί  γ)  η  τίμη�  υπερβαί�νεί  τόν  πρόυW πόλόγίσμό�  της

συ� μβασης  πόυ  καθόρί�ζεταί  καί  τεκμηρίω� νεταί  από�  την  αναθε�τόυσα  αρχη�  στό  κεφα� λαίό  ....τόυ

Παραρτη� ματός ...της παρόυ� σας δίακη� ρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών115

Οί υπόβαλλό� μενες πρόσφόρε�ς ίσχυ� όυν καί δεσμευ� όυν τόυς όίκόνόμίκόυ� ς φόρεί�ς γία δία� στημα ΕΝΝΕΑ

(9) μηνω� ν από�  την επό� μενη της καταληκτίκη� ς ημερόμηνί�ας υπόβόλη� ς πρόσφόρω� ν καί δεν μπόρεί�  να

υπερβαί�νεί  τόυς  δω� δεκα  (12)  μη� νες  από�  την  επό� μενη  της  καταληκτίκη� ς  ημερόμηνί�ας  υπόβόλη� ς

πρόσφόρω� ν .

Πρόσφόρα�  η όπόί�α όρί�ζεί χρό� νό ίσχυ� ός μίκρό� τερό από�  τόν ανωτε�ρω πρόβλεπό� μενό απόρρί�πτεταί ως

μη κανόνίκη� .

Η  ίσχυ� ς  της  πρόσφόρα� ς  μπόρεί�  να  παρατεί�νεταί  εγγρα� φως,  εφό� σόν  τόυ� τό  ζητηθεί�  από�  την

αναθε�τόυσα  αρχη� ,  πρίν  από�  τη  λη� ξη  της,  με  αντί�στόίχη  παρα� ταση  της  εγγυητίκη� ς  επίστόλη� ς

συμμετόχη� ς συ� μφωνα με τα όρίζό� μενα στό α� ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016 καί  την παρα� γραφό

2.2.2.  της  παρόυ� σας,  κατ'  ανω� τατό ό� ρίό  γία  χρόνίκό�  δία� στημα ί�σό με  την πρόβλεπό� μενη ως α� νω

αρχίκη�  δία� ρκεία.  Σε  περί�πτωση  αίτη� ματός  της  αναθε�τόυσας αρχη� ς  γία  παρα� ταση  της  ίσχυ� ός  της

πρόσφόρα� ς, γία τόυς όίκόνόμίκόυ� ς φόρεί�ς, πόυ απόδε�χτηκαν την παρα� ταση, πρίν τη λη� ξη ίσχυ� ός των

πρόσφόρω� ν τόυς, όί πρόσφόρε�ς ίσχυ� όυν καί τόυς δεσμευ� όυν γία τό επίπλε�όν αυτό�  χρόνίκό�  δία� στημα.

Μετα�  τη  λη� ξη  καί  τόυ παραπα� νω ανω� τατόυ όρί�όυ  χρό� νόυ παρα� τασης ίσχυ� ός  της πρόσφόρα� ς,  τα

απότελε�σματα της δίαδίκασί�ας ανα� θεσης ματαίω� νόνταί, εκτό� ς αν η αναθε�τόυσα αρχη�  κρί�νεί, κατα�

περί�πτωση, αίτίόλόγημε�να, ό� τί η συνε�χίση της δίαδίκασί�ας εξυπηρετεί� τό δημό� σίό συμφε�ρόν, όπό� τε όί

όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς πόυ συμμετε�χόυν στη δίαδίκασί�α μπόρόυ� ν να επίλε�ξόυν εί�τε να παρατεί�νόυν την

πρόσφόρα�  καί την εγγυ� ηση συμμετόχη� ς τόυς, εφό� σόν τόυς ζητηθεί�  πρίν την πα� ρόδό τόυ ανωτε�ρω

ανω� τατόυ όρί�όυ παρα� τασης της πρόσφόρα� ς τόυς εί�τε ό� χί. Στην τελευταί�α περί�πτωση, η δίαδίκασί�α

συνεχί�ζεταί με ό� σόυς παρατεί�νόυν τίς πρόσφόρε�ς τόυς καί απόκλεί�όνταί όί λόίπόί� όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς.

115 Άρθρο 97 ν. 4412/2016

Σελίδα 43





Σε περί�πτωση πόυ λη� ξεί ό χρό� νός ίσχυ� ός των πρόσφόρω� ν καί δεν ζητηθεί� παρα� ταση της πρόσφόρα� ς,

η  αναθε�τόυσα  αρχη�  δυ� ναταί  με  αίτίόλόγημε�νη  από� φαση�  της,  εφό� σόν  η  εκτε�λεση  της  συ� μβασης

εξυπηρετεί�  τό δημό� σίό συμφε�ρόν,  να ζητη� σεί  εκ των υστε�ρων από�  τόυς όίκόνόμίκόυ� ς  φόρεί�ς  πόυ

συμμετε�χόυν στη δίαδίκασί�α να παρατεί�νόυν την πρόσφόρα�  τόυς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών116

H αναθε�τόυσα αρχη�  με βα� ση τα απότελε�σματα τόυ ελε�γχόυ καί της αξίόλό� γησης των πρόσφόρω� ν,

απόρρί�πτεί, σε κα� θε περί�πτωση, πρόσφόρα� :

α) η όπόί�α απόκλί�νεί από�  απαρα� βατόυς ό� ρόυς περί�  συ� νταξης καί υπόβόλη� ς της πρόσφόρα� ς,  η�  δεν

υπόβα� λλεταί  εμπρό� θεσμα  με  τόν  τρό� πό  καί  με  τό  περίεχό� μενό  πόυ  όρί�ζεταί  στην  παρόυ� σα  καί

συγκεκρίμε�να στίς παραγρα� φόυς 2.4.1 (Γενίκόί� ό� ρόί υπόβόλη� ς πρόσφόρω� ν), 2.4.2 (Χρό� νός καί τρό� πός

υπόβόλη� ς  πρόσφόρω� ν),  2.4.3  (Περίεχό� μενό  φακε�λων  δίκαίόλόγητίκω� ν  συμμετόχη� ς,  τεχνίκη� ς

πρόσφόρα� ς), 2.4.4 (Περίεχό� μενό φακε�λόυ όίκόνόμίκη� ς πρόσφόρα� ς, τρό� πός συ� νταξης καί υπόβόλη� ς

όίκόνόμίκω� ν  πρόσφόρω� ν),  2.4.5  (Χρό� νός  ίσχυ� ός  πρόσφόρω� ν),  3.1  (Απόσφρα� γίση  καί  αξίόλό� γηση

πρόσφόρω� ν), 3.2 (Πρό� σκληση υπόβόλη� ς δίκαίόλόγητίκω� ν πρόσωρίνόυ�  αναδό� χόυ) της παρόυ� σας117,

β)  η  όπόί�α  περίε�χεί  ατελεί�ς,  ελλίπεί�ς,  ασαφεί�ς  η�  λανθασμε�νες  πληρόφόρί�ες  η�  τεκμηρί�ωση,

συμπερίλαμβανόμε�νων των πληρόφόρίω� ν πόυ περίε�χόνταί στό ΕΕΕΣ, εφό� σόν αυτε�ς δεν επίδε�χόνταί

συμπλη� ρωσης,  δίό� ρθωσης,  απόσαφη� νίσης  η�  δίευκρί�νίσης  η� ,  εφό� σόν  επίδε�χόνταί,  δεν  ε�χόυν

απόκατασταθεί�  από�  τόν πρόσφε�ρόντα, εντό� ς της πρόκαθόρίσμε�νης πρόθεσμί�ας, συ� μφωνα τό α� ρθρό

102 τόυ ν. 4412/2016 καί την παρ. 3.1.2.1 της παρόυ� σας δίακη� ρυξης,

γ) γία την όπόί�α ό πρόσφε�ρων δεν παρα� σχεί τίς απαίτόυ� μενες εξηγη� σείς, εντό� ς της πρόκαθόρίσμε�νης

πρόθεσμί�ας η�  η εξη� γηση δεν εί�ναί απόδεκτη�  από�  την αναθε�τόυσα αρχη�  συ� μφωνα με την παρ. 3.1.2.1

της παρόυ� σας καί τα α� ρθρα 102 καί 103 τόυ ν. 4412/2016,

δ)  ε)  η  όπόί�α  υπόβα� λλεταί  από�  ε�ναν  πρόσφε�ρόντα  πόυ  ε�χεί  υπόβα� λλεί  δυ� ό  η�  περίσσό� τερες

πρόσφόρε�ς. Ο περίόρίσμό� ς αυτό� ς ίσχυ� εί, υπό�  τόυς ό� ρόυς της παραγρα� φόυ 2.2.3.4 περ.γ της παρόυ� σας

(περ.  γ΄  της παρ.  4  τόυ α� ρθρόυ73 τόυ ν.  4412/2016) καί  στην περί�πτωση ενω� σεων όίκόνόμίκω� ν

φόρε�ων  με  κόίνα�  με�λη,  καθω� ς  καί  στην  περί�πτωση  όίκόνόμίκω� ν  φόρε�ων  πόυ  συμμετε�χόυν  εί�τε

αυτότελω� ς, εί�τε ως με�λη ενω� σεων,

στ) η όπόί�α εί�ναί υπό�  αί�ρεση,

ζ) η όπόί�α θε�τεί ό� ρό αναπρόσαρμόγη� ς, 

η) γία την όπόί�α ό πρόσφε�ρων δεν παρα� σχεί, εντό� ς απόκλείστίκη� ς πρόθεσμί�ας εί�κόσί (20) ημερω� ν

από�  την κόίνόπόί�ηση σε αυτό� ν σχετίκη� ς πρό� σκλησης της αναθε�τόυσας αρχη� ς, εξηγη� σείς αναφόρίκα�

116 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
117 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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με την τίμη�  η�  τό κό� στός πόυ πρότεί�νεί σε αυτη� ν,  στην περί�πτωση πόυ η πρόσφόρα�  τόυ φαί�νεταί

ασυνη� θίστα χαμηλη�  σε σχε�ση με τα αγαθα� , συ� μφωνα με την παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 88 τόυ ν.4412/2016,

θ)  εφό� σόν  δίαπίστωθεί�  ό� τί  εί�ναί  ασυνη� θίστα  χαμηλη�  δίό� τί  δε  συμμόρφω� νεταί  με  τίς  ίσχυ� όυσες

υπόχρεω� σείς της παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 18 τόυ ν.4412/2016,

ί) η όπόί�α παρόυσία� ζεί απόκλί�σείς ως πρός τόυς ό� ρόυς καί τίς τεχνίκε�ς πρόδίαγραφε�ς της συ� μβασης,

ία) η όπόί�α παρόυσία� ζεί ελλεί�ψείς ως πρός τα δίκαίόλόγητίκα�  πόυ ζητόυ� νταί από�  τα ε�γγραφα της

παρόυ� σας δίακη� ρυξης, εφό� σόν αυτε�ς δεν θεραπευτόυ� ν από�  τόν πρόσφε�ρόντα με την υπόβόλη�  η�  τη

συμπλη� ρωση�  τόυς, εντό� ς της πρόκαθόρίσμε�νης πρόθεσμί�ας, συ� μφωνα με τα α� ρθρα 102 καί 103 τόυ

ν.4412/2016,

ίβ)  εα� ν  από�  τα δίκαίόλόγητίκα�  τόυ α� ρθρόυ 103 τόυ ν.  4412/2016,  πόυ πρόσκόμί�ζόνταί  από�  τόν

πρόσωρίνό�  ανα� δόχό, δεν απόδείκνυ� εταί  η μη συνδρόμη�  των λό� γων απόκλείσμόυ�  της παραγρα� φόυ

2.2.3 της παρόυ� σας η�  η πλη� ρωση μίας η�  περίσσό� τερων από�  τίς απαίτη� σείς των κρίτηρί�ων πόίότίκη� ς

επίλόγη� ς, συ� μφωνα με τίς παραγρα� φόυς 2.2.4 επ., περί� κρίτηρί�ων επίλόγη� ς,

ίγ) εα� ν κατα�  τόν ε�λεγχό των ως α� νω δίκαίόλόγητίκω� ν τόυ α� ρθρόυ 103 τόυ ν.4412/2016, δίαπίστωθεί�

ό� τί  τα στόίχεί�α πόυ δηλω� θηκαν, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 79 τόυ ν. 4412/2016, εί�ναί εκ πρόθε�σεως

απατηλα�  η�  ό� τί ε�χόυν υπόβληθεί� πλαστα�  απόδείκτίκα�  στόίχεί�α.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών118

Τό  πίστόπόίημε�νό  στό  ΕΣΗΔΗΣ,  γία  την  απόσφρα� γίση  των  πρόσφόρω� ν  αρμό� δίό  ό� ργανό  της

Αναθε�τόυσας  Αρχη� ς,  η� τόί  η  επίτρόπη�  δίενε�ργείας/επίτρόπη�  αξίόλό� γησης119,  εφεξής  Επιτροπή

Διαγωνισμού,  πρόβαί�νεί στην ε�ναρξη της δίαδίκασί�ας ηλεκτρόνίκη� ς  απόσφρα� γίσης των φακε�λων

των πρόσφόρω� ν, κατα�  τό α� ρθρό 100 τόυ ν. 4412/2016, ακόλόυθω� ντας τα εξη� ς στα� δία:

 Ηλεκτρόνίκη�  Απόσφρα� γίση  τόυ  (υπό� )φακε�λόυ  «Δίκαίόλόγητίκα�  Συμμετόχη� ς-Τεχνίκη�

Πρόσφόρα� » καί τόυ (υπό� )φακε�λόυ «Οίκόνόμίκη�  Πρόσφόρα� », την ... καί ω� ρα ...

Στό στα� δίό αυτό�  τα στόίχεί�α των πρόσφόρω� ν πόυ απόσφραγί�ζόνταί εί�ναί πρόσβα� σίμα μό� νό στα με�λη

της Επίτρόπη� ς Δίαγωνίσμόυ�  καί την Αναθε�τόυσα Αρχη� .

Σε κα� θε στα� δίό τα στόίχεί�α των πρόσφόρω� ν πόυ απόσφραγί�ζόνταί εί�ναί καταρχη� ν πρόσβα� σίμα μό� νό

στα με�λη της Επίτρόπη� ς Δίαγωνίσμόυ�  καί την Αναθε�τόυσα Αρχη� 120.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετα�  την κατα�  περί�πτωση ηλεκτρόνίκη�  απόσφρα� γίση των πρόσφόρω� ν η Αναθε�τόυσα Αρχη�

πρόβαί�νεί  στην  αξίόλό� γηση  αυτω� ν,  με�σω  των  αρμό� δίων  πίστόπόίημε�νων  στό  ΕΣΗΔΗΣ  όργα� νων

της121, εφαρμόζό� μενων κατα�  τα λόίπα�  των κείμε�νων δίατα� ξεων.

Η αναθε�τόυσα αρχη� , τηρω� ντας τίς αρχε�ς της ί�σης μεταχεί�ρίσης καί της δίαφα� νείας, ζητα�  από�  τόυς

πρόσφε�ρόντες  όίκόνόμίκόυ� ς  φόρεί�ς,  ό� ταν  όί  πληρόφόρί�ες  η�  η  τεκμηρί�ωση  πόυ  πρε�πεί  να

υπόβα� λλόνταί  εί�ναί  η�  εμφανί�ζόνταί  ελλίπεί�ς  η�  λανθασμε�νες,  συμπερίλαμβανόμε�νων  εκεί�νων  στό

ΕΕΕΣ, η�  ό� ταν λεί�πόυν συγκεκρίμε�να ε�γγραφα, να υπόβα� λλόυν, να συμπληρω� νόυν, να απόσαφηνί�ζόυν

η�  να όλόκληρω� νόυν τίς σχετίκε�ς πληρόφόρί�ες η�  τεκμηρί�ωση, εντό� ς πρόθεσμί�ας ό�χί μίκρό� τερης των

δε�κα (10) ημερω� ν καί ό�χί μεγαλυ� τερης των εί�κόσί (20) ημερω� ν από�  την ημερόμηνί�α κόίνόπόί�ησης σε

αυτόυ� ς της σχετίκη� ς πρό� σκλησης. Η συμπλη� ρωση η�  η απόσαφη� νίση ζητεί�ταί καί γί�νεταί απόδεκτη�

υπό�  την πρόυW πό� θεση ό� τί δεν  τρόπόπόίεί�ταί η πρόσφόρα�  τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α καί ό� τί αφόρα�  σε

στόίχεί�α η�  δεδόμε�να, των όπόί�ων εί�ναί αντίκείμενίκα�  εξακρίβω� σίμός ό πρόγενε�στερός χαρακτη� ρας σε

118 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
119 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016
120 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
121 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών,  την κατακύρωση των αποτελεσμάτων,  την αποδέσμευση ή  κατάπτωση των εγγυήσεων,  τη
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
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σχε�ση με τό πε�ρας της καταληκτίκη� ς πρόθεσμί�ας παραλαβη� ς πρόσφόρω� ν. Τα ανωτε�ρω ίσχυ� όυν κατ΄

αναλόγί�αν  καί  γία  τυχό� ν  ελλεί�πόυσες  δηλω� σείς,  υπό�  την  πρόυW πό� θεση  ό� τί  βεβαίω� νόυν  γεγόνό� τα

αντίκείμενίκω� ς εξακρίβω� σίμα122.

Είδίκό� τερα :

α) Η Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ�  εξετα� ζεί αρχίκα�  την πρόσκό� μίση της εγγυ� ησης συμμετόχη� ς, συ� μφωνα με

την παρα� γραφό 1 τόυ α� ρθρόυ 72. Σε περί�πτωση παρα� λείψης πρόσκό� μίσης, εί�τε της εγγυ� ησης συμμε-

τόχη� ς  ηλεκτρόνίκη� ς  ε�κδόσης,  με�χρί  την  καταληκτίκη�  ημερόμηνί�α  υπόβόλη� ς  πρόσφόρω� ν,  εί�τε  τόυ

πρωτότυ� πόυ της ε�ντυπης εγγυ� ησης συμμετόχη� ς, με�χρί την ημερόμηνί�α καί ω� ρα απόσφρα� γίσης, η Επί-

τρόπη�  Δίαγωνίσμόυ�  συντα� σσεί πρακτίκό�  στό όπόί�ό είσηγεί�ταί την από� ρρίψη της πρόσφόρα� ς ως απα-

ρα� δεκτης. 

Στη συνε�χεία εκδί�δεταί από�  την αναθε�τόυσα αρχη�  από� φαση, με την όπόί�α επίκυρω� νεταί τό ανωτε�ρω

πρακτίκό� .  Η από� φαση από� ρρίψης της πρόσφόρα� ς  τόυ παρό� ντός εδαφί�όυ εκδί�δεταί πρίν από�  την

ε�κδόση  όπόίασδη� πότε  α� λλης  από� φασης  σχετίκα�  με  την  αξίόλό�γηση  των  πρόσφόρω� ν  της  όίκεί�ας

δίαδίκασί�ας  ανα� θεσης  συ� μβασης  καί  κόίνόπόίεί�ταί  σε  ό� λόυς  τόυς  πρόσφε�ρόντες,  με�σω  της

λείτόυργίκό� τητας της «Επίκόίνωνί�ας» τόυ ηλεκτρόνίκόυ�  δίαγωνίσμόυ�  στό ΕΣΗΔΗΣ.

Κατα�  της εν λό� γω από� φασης χωρεί�  πρόδίκαστίκη�  πρόσφυγη� ,  συ� μφωνα με τα όρίζό� μενα στην πα-

ρα� γραφό 3.4 της παρόυ� σας.

Η αναθε�τόυσα αρχη�  επίκόίνωνεί� παρα� λληλα με τόυς φόρεί�ς πόυ φε�ρόνταί να ε�χόυν εκδω� σεί τίς εγγυ-

ητίκε�ς επίστόλε�ς, πρόκείμε�νόυ να δίαπίστω� σεί την εγκυρό� τητα�  τόυς123.

β) Μετα�  την ε�κδόση της ανωτε�ρω από� φασης η Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ�  πρόβαί�νεί αρχίκα�  στόν ε�λεγχό

των δίκαίόλόγητίκω� ν συμμετόχη� ς καί εν συνεχεί�α στην αξίόλό�γηση των τεχνίκω� ν πρόσφόρω� ν των

πρόσφερό� ντων των όπόί�ων τα δίκαίόλόγητίκα�  συμμετόχη� ς ε�κρίνε πλη� ρη. Η αξίόλό�γηση γί�νεταί συ� μ-

φωνα με τόυς ό� ρόυς της παρόυ� σας καί η δίαδίκασί�α αξίόλό�γησης όλόκληρω� νεταί με την καταχω� ρίση

σε πρακτίκό�  των πρόσφερό� ντων, των απότελεσμα� των τόυ ελε�γχόυ καί της αξίόλό�γησης των δίκαίό-

λόγητίκω� ν συμμετόχη� ς καί των τεχνίκω� ν πρόσφόρω� ν124.

γ) Στη συνε�χεία η Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ�  πρόβαί�νεί στην αξίόλό� γηση των όίκόνόμίκω� ν πρόσφόρω� ν

των πρόσφερό� ντων, των όπόί�ων τα δίκαίόλόγητίκα�  συμμετόχη� ς καί η τεχνίκη�  πρόσφόρα�  κρί�θηκαν

απόδεκτα� ,  συντα� σσεί  πρακτίκό�  στό  όπόί�ό  καταχωρί�ζόνταί  όί  όίκόνόμίκε�ς  πρόσφόρε�ς  κατα�  σείρα�

μείόδόσί�ας  καί  είσηγεί�ταί  αίτίόλόγημε�να  την  απόδόχη�  η�  από� ρρίψη�  τόυς,  την  κατα� ταξη  των

πρόσφόρω� ν καί την ανα� δείξη τόυ πρόσωρίνόυ�  αναδό�χόυ. 

Εα� ν  όί  πρόσφόρε�ς  φαί�νόνταί  ασυνη� θίστα  χαμηλε�ς  σε  σχε�ση  με  τό  αντίκεί�μενό  της  συ� μβασης,  η

αναθε�τόυσα  αρχη�  απαίτεί�  από�  τόυς  όίκόνόμίκόυ� ς  φόρεί�ς,με�σω  της  λείτόυργίκό� τητας  της

122 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021
123 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016
124 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση.
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«Επίκόίνωνί�ας» τόυ ηλεκτρόνίκόυ�  δίαγωνίσμόυ�  στό ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγη� σόυν την τίμη�  η�  τό κό� στός πόυ

πρότεί�νόυν στην πρόσφόρα�  τόυς, εντό� ς απόκλείστίκη� ς πρόθεσμί�ας, κατα�  ανω� τατό ό� ρίό εί�κόσί (20)

ημερω� ν  από�  την  κόίνόπόί�ηση  της  σχετίκη� ς  πρό� σκλησης.  Στην  περί�πτωση  αυτη�  εφαρμό� ζόνταί  τα

α� ρθρα 88 καί 89 ν. 4412/2016. Εα� ν τα παρεχό� μενα στόίχεί�α δεν εξηγόυ� ν κατα�  τρό� πό ίκανόπόίητίκό�

τό  χαμηλό�  επί�πεδό  της  τίμη� ς  η�  τόυ  κό� στόυς  πόυ  πρότεί�νεταί,  η  πρόσφόρα�  απόρρί�πτεταί  ως  μη

κανόνίκη� . Σε κα� θε περί�πτωση η κρί�ση της Α.Α. σχετίκα�  με τίς ασυνη� θίστα χαμηλε�ς πρόσφόρε�ς καί την

απόδόχη�  η�  ό�χί  των  σχετίκω� ν  εξηγη� σεων  εκ  με�ρόυς  των  πρόσφερό� ντων  ενσωματω� νεταί  στην

κατωτε�ρω ενίαί�α από� φαση125.

Στην περί�πτωση ίσό� τίμων πρόσφόρω� ν η αναθε�τόυσα αρχη�  επίλε�γεί τόν ανα� δόχό με κλη� ρωση μεταξυ�

των  όίκόνόμίκω� ν  φόρε�ων  πόυ  υπε�βαλαν  ίσό� τίμες  πρόσφόρε�ς.  Η  κλη� ρωση  γί�νεταί  ενω� πίόν  της

Επίτρόπη� ς  τόυ  Δίαγωνίσμόυ�  καί  παρόυσί�α  των όίκόνόμίκω� ν  φόρε�ων  πόυ  υπε�βαλαν  τίς  ίσό� τίμες

πρόσφόρε�ς126.

Στη  συνε�χεία,  εφό� σόν  τό  απόφαίνό� μενό  ό� ργανό  της  αναθε�τόυσας  αρχη� ς  εγκρί�νεί  τα  ανωτε�ρω

πρακτίκα�  εκδί�δεταί από� φαση γία τα απότελε�σματα ό� λων των ανωτε�ρω σταδί�ων127 («Δίκαίόλόγητίκα�

Συμμετόχη� ς», «Τεχνίκη�  Πρόσφόρα� » καί «Οίκόνόμίκη�  Πρόσφόρα� ») καί η αναθε�τόυσα αρχη�  πρόσκαλεί�

εγγρα� φως,  με�σω  της  λείτόυργίκό� τητας  της  «Επίκόίνωνί�ας»  τόυ  ηλεκτρόνίκόυ�  δίαγωνίσμόυ�  στό

ΕΣΗΔΗΣ,  τόν  πρω� τό  σε  κατα� ταξη  μείόδό� τη  στόν  όπόί�όν  πρό� κείταί  να  γί�νεί  η  κατακυ� ρωση

(«πρόσωρίνό� ς ανα� δόχός») να υπόβα� λεί τα δίκαίόλόγητίκα�  κατακυ� ρωσης, συ� μφωνα με ό� σα όρί�ζόνταί

στό  α� ρθρό  103  καί  την  παρα� γραφό  3.2  της  παρόυ� σας,  περί�  πρό� σκλησης  γία  υπόβόλη�

δίκαίόλόγητίκω� ν. Η από� φαση ε�γκρίσης των πρακτίκω� ν δεν κόίνόπόίεί�ταί στόυς πρόσφε�ρόντες καί

ενσωματω� νεταί στην από� φαση κατακυ� ρωσης.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου128 -

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετα�  την  αξίόλό� γηση  των  πρόσφόρω� ν,  η  αναθε�τόυσα  αρχη�  απόστε�λλεί  σχετίκη�  ηλεκτρόνίκη�

πρό� σκληση  στόν  πρόσφε�ρόντα,  στόν  όπόί�ό  πρό� κείταί  να  γί�νεί  η  κατακυ� ρωση  («πρόσωρίνό�

ανα� δόχό»),  με�σω  της  λείτόυργίκό� τητας  της  «Επίκόίνωνί�ας»  τόυ  ηλεκτρόνίκόυ�  δίαγωνίσμόυ�  στό

ΕΣΗΔΗΣ, καί τόν καλεί�  να υπόβα� λεί εντό� ς πρόθεσμί�ας δε�κα (10) ημερω� ν από�  την κόίνόπόί�ηση της

σχετίκη� ς ε�γγραφης είδόπόί�ησης σε αυτό� ν, τα απόδείκτίκα�  ε�γγραφα νόμίμόπόί�ησης καί τα πρωτό� τυπα

η�  αντί�γραφα ό� λων των δίκαίόλόγητίκω� ν πόυ περίγρα� φόνταί στην παρα� γραφό 2.2.9.2 της παρόυ� σας

δίακη� ρυξης, ως απόδείκτίκα�  στόίχεί�α γία τη μη συνδρόμη�  των λό� γων απόκλείσμόυ�  της παραγρα� φόυ

125 Επισημαίνεται  ότι  στις  γνωμοδοτικές  αρμοδιότητες  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  ανήκει  ο  ουσιαστικός  έλεγχος  και  η
αξιολόγηση  των  προσφορών,  συμπεριλαμβανομένου  και  του  ζητήματος  της  απόρριψης  προσφορών  ως  ασυνήθιστα
χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020

126 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
127 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016
128 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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2.2.3  της  δίακη� ρυξης,  καθω� ς  καί  γία  την  πλη� ρωση  των  κρίτηρί�ων  πόίότίκη� ς  επίλόγη� ς  των

παραγρα� φων 2.2.4 - 2.2.8 αυτη� ς. 

Είδίκό� τερα, τό συ� νόλό των στόίχεί�ων καί δίκαίόλόγητίκω� ν της ως α� νω παραγρα� φόυ απόστε�λλόνταί

από�  αυτό� ν σε μόρφη�  ηλεκτρόνίκω� ν αρχεί�ων με μόρφό� τυπό PDF, συ� μφωνα με τα είδίκω� ς όρίζό� μενα

στην παρα� γραφό 2.4.2.5 της παρόυ� σας.

Εντό� ς της πρόθεσμί�ας υπόβόλη� ς των δίκαίόλόγητίκω� ν κατακυ� ρωσης καί τό αργό� τερό ε�ως την τρί�τη

εργα� σίμη  ημε�ρα  από�  την  καταληκτίκη�  ημερόμηνί�α  ηλεκτρόνίκη� ς  υπόβόλη� ς  των  δίκαίόλόγητίκω� ν

κατακυ� ρωσης, πρόσκόμί�ζόνταί με ευθυ� νη τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α, στην αναθε�τόυσα αρχη� , σε ε�ντυπη

μόρφη�  καί σε κλείστό�  φα� κελό, στόν όπόί�ό αναγρα� φεταί ό απόστόλε�ας, τα στόίχεί�α τόυ Δίαγωνίσμόυ�

καί ως παραλη� πτης η Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ� , τα στόίχεί�α καί δίκαίόλόγητίκα� , τα όπόί�α απαίτεί�ταί να

πρόσκόμίσθόυ� ν  σε  ε�ντυπη  μόρφη�  (ως  πρωτό� τυπα  η�  ακρίβη�  αντί�γραφα),  συ� μφωνα  με  τα

πρόβλεπό� μενα στίς δίατα� ξείς της ως α� νω παραγρα� φόυ 2.4.2.5129. 

Αν  δεν  πρόσκόμίσθόυ� ν  τα  παραπα� νω  δίκαίόλόγητίκα�  η�  υπα� ρχόυν  ελλεί�ψείς  σε  αυτα�  πόυ

υπoβλη� θηκαν,  η  αναθε�τόυσα  αρχη�  καλεί�  τόν  πρόσωρίνό�  ανα� δόχό  να πρόσκόμί�σεί  τα  ελλεί�πόντα

δίκαίόλόγητίκα�  η�  να συμπληρω� σεί τα η� δη υπόβληθε�ντα η�  να παρα� σχεί δίευκρίνη� σείς με την ε�ννόία

τόυ  α� ρθρόυ  102  τόυ  ν.  4412/2016,  εντό� ς  δε�κα  (10)  ημερω� ν  από�  την  κόίνόπόί�ηση  της  σχετίκη� ς

πρό� σκλησης σε αυτό� ν.

Ο  πρόσωρίνό� ς  ανα� δόχός  δυ� ναταί  να  υπόβα� λεί  αί�τημα,  με�σω  της  λείτόυργίκό� τητας  της

«Επίκόίνωνί�ας»  τόυ  ηλεκτρόνίκόυ�  δίαγωνίσμόυ�  στό  ΕΣΗΔΗΣ,  πρός  την  αναθε�τόυσα  αρχη� ,  γία

παρα� ταση της ως α� νω πρόθεσμί�ας, συνόδευό� μενό από�  απόδείκτίκα�  ε�γγραφα περί� αί�τησης χόρη� γησης

δίκαίόλόγητίκω� ν πρόσωρίνόυ�  αναδό� χόυ. Στην περί�πτωση αυτη�  η αναθε�τόυσα αρχη�  παρατεί�νεί την

πρόθεσμί�α  υπόβόλη� ς  αυτω� ν,  γία  ό� σό  χρό� νό  απαίτηθεί�  γία  τη  χόρη� γηση�  τόυς  από�  τίς  αρμό� δίες

δημό� σίες αρχε�ς.  Ο πρόσωρίνό� ς ανα� δόχός μπόρεί�  να αξίόπόίεί�  τη δυνατό� τητα αυτη�  τό� σό εντό� ς  της

αρχίκη� ς  πρόθεσμί�ας  γία  την  υπόβόλη�  δίκαίόλόγητίκω� ν  ό� σό  καί  εντό� ς  της  πρόθεσμί�ας  γία  την

πρόσκό� μίση ελλείπό� ντων η�  τη συμπλη� ρωση η� δη υπόβληθε�ντων δίκαίόλόγητίκω� ν,  κατα�  την ε�ννόία

τόυ α� ρθρόυ 102 τόυ ν.  4412/2016,  ως  ανωτε�ρω  πρόβλε�πεταί.  Η παρόυ� σα ρυ� θμίση  εφαρμό� ζεταί

αναλό� γως  καί  ό� ταν  η  αναθε�τόυσα  αρχη�  ζητη� σεί  την  πρόσκό� μίση  των  δίκαίόλόγητίκω� ν  κατα�  τη

δίαδίκασί�α  αξίόλό� γησης  των  πρόσφόρω� ν  η�  αίτη� σεων  συμμετόχη� ς  καί  πρίν  από�  τό  στα� δίό

κατακυ� ρωσης, κατ΄ εφαρμόγη�  της δία� ταξης τόυ πρω� τόυ εδαφί�όυ της παρ. 5 τόυ α� ρθρόυ 79 τόυ ν.

4412/2016, τηρόυμε�νων των αρχω� ν της ί�σης μεταχεί�ρίσης καί της δίαφα� νείας.

Απόρρί�πτεταί η πρόσφόρα�  τόυ πρόσωρίνόυ�  αναδό� χόυ, καταπί�πτεί υπε�ρ της αναθε�τόυσας αρχη� ς η

εγγυ� ηση συμμετόχη� ς  τόυ καί η κατακυ� ρωση γί�νεταί στόν πρόσφε�ρόντα πόυ υπε�βαλε την αμε�σως

επό� μενη  πλε�όν  συμφε�ρόυσα  από�  όίκόνόμίκη�  α� πόψη  πρόσφόρα� ,  τηρόυμε�νης  της  ανωτε�ρω

δίαδίκασί�ας, εα� ν:

129 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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i) κατα�  τόν ε�λεγχό των παραπα� νω δίκαίόλόγητίκω� ν δίαπίστωθεί�  ό� τί τα στόίχεί�α πόυ δηλω� θηκαν με

τό ΕυρωπαίWκό�  Ενίαί�ό Έγγραφό Συ� μβασης (ΕΕΕΣ) εί�ναί εκ πρόθε�σεως απατηλα� , η�  ε�χόυν υπόβληθεί�

πλαστα�  απόδείκτίκα�  στόίχεί�α , η�  

ii) δεν υπόβληθόυ� ν στό πρόκαθόρίσμε�νό χρόνίκό�  δία� στημα τα απαίτόυ� μενα πρωτό� τυπα η�  αντί�γραφα

των παραπα� νω δίκαίόλόγητίκω� ν, η�  

iii) από�  τα δίκαίόλόγητίκα�  πόυ πρόσκόμί�σθηκαν νόμί�μως καί εμπρόθε�σμως, δεν απόδείκνυ� εταί η μη

συνδρόμη�  των  λό� γων  απόκλείσμόυ�  συ� μφωνα  με  την  παρα� γραφό  2.2.3  (λό� γόί  απόκλείσμόυ� )  η�  η

πλη� ρωση μίας η�  περίσσότε�ρων από�  τίς απαίτη� σείς των κρίτηρί�ων πόίότίκη� ς επίλόγη� ς συ� μφωνα με τίς

παραγρα� φόυς 2.2.4 ε�ως 2.2.8 (κρίτη� ρία πόίότίκη� ς επίλόγη� ς) της παρόυ� σας. 

Σε περί�πτωση ε�γκαίρης καί πρόση� κόυσας ενημε�ρωσης της αναθε�τόυσας αρχη� ς γία μεταβόλε�ς στίς

πρόυW πόθε�σείς,  τίς  όπόί�ες  ό  πρόσωρίνό� ς  ανα� δόχός  εί�χε  δηλω� σεί  μετό ΕυρωπαίWκό�  Ενίαί�ό  Έγγραφό

Συ� μβασης (ΕΕΕΣ) ό� τί πληρόί�, όί όπόί�ες μεταβόλε�ς επη� λθαν η�  γία τίς όπόί�ες μεταβόλε�ς ε�λαβε γνω� ση

μετα�  την  δη� λωση  καί  με�χρί  την  ημε�ρα  της  συ� ναψης  της  συ� μβασης  (όψίγενεί�ς  μεταβόλε�ς),  δεν

καταπί�πτεί υπε�ρ της Αναθε�τόυσας Αρχη� ς η εγγυ� ηση συμμετόχη� ς τόυ130. 

Αν κανε�νας από�  τόυς πρόσφε�ρόντες δεν υπόβα� λλεί αληθη�  η�  ακρίβη�  δη� λωση ή δεν πρόσκόμί�σεί ε�να η�

περίσσό� τερα από�  τα απαίτόυ� μενα ε�γγραφα καί δίκαίόλόγητίκα�  ή δεν απόδεί�ξεί ό� τί: α) δεν βρί�σκεταί

σε μί�α από�  τίς καταστα� σείς της παραγρα� φόυ 2.2.3 της παρόυ� σας δίακη� ρυξης καί β) πληρόί� τα σχετίκα�

κρίτη� ρία πόίότίκη� ς επίλόγη� ς τα όπόί�α ε�χόυν καθόρίστεί�  συ� μφωνα με τίς παραγρα� φόυς 2.2.4 -2.2.8

της παρόυ� σας δίακη� ρυξης, η δίαδίκασί�α ματαίω� νεταί. 

Η δίαδίκασί�α ελε�γχόυ των παραπα� νω δίκαίόλόγητίκω� ν όλόκληρω� νεταί με τη συ� νταξη πρακτίκόυ�  από�

την  Επίτρόπη�  τόυ  Δίαγωνίσμόυ� ,  στό  όπόί�ό  αναγρα� φεταί  η  τυχό� ν  συμπλη� ρωση  δίκαίόλόγητίκω� ν

συ� μφωνα με ό� σα όρί�ζόνταί ανωτε�ρω (παρα� γραφός 3.1.2.1) καί τη δίαβί�βαση�  τόυ στό απόφαίνό� μενό

ό� ργανό της αναθε�τόυσας αρχη� ς γία τη λη� ψη από� φασης εί�τε γία την κατακυ� ρωση της συ� μβασης εί�τε

γία τη ματαί�ωση της δίαδίκασί�ας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης131

3.3.1. Τα  απότελε�σματα  τόυ  ελε�γχόυ  των  παραπα� νω  δίκαίόλόγητίκω� ν  καί  της  είση� γησης  της

Επίτρόπη� ς επίκυρω� νόνταί με την από� φαση κατακυ� ρωσης, στην όπόί�α ενσωματω� νεταί η από� φαση

ε�γκρίσης  των  πρακτίκω� ν  των  περ.  α  &  β  της  παρ.  2  τόυ  α� ρθρόυ  100  τόυ  ν.  4412/2016  (περί�

αξίόλό� γησης των δίκαίόλόγητίκω� ν συμμετόχη� ς, της τεχνίκη� ς καί της όίκόνόμίκη� ς πρόσφόρα� ς). 

130 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
131 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016
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Η  αναθε�τόυσα  αρχη�  κόίνόπόίεί�,  με�σω  της  λείτόυργίκό� τητας  της  «Επίκόίνωνί�ας»,  σε  ό� λόυς  τόυς

όίκόνόμίκόυ� ς φόρεί�ς πόυ ε�λαβαν με�ρός στη δίαδίκασί�α ανα� θεσης, εκτό� ς από�  ό� σόυς απόκλεί�στηκαν

όρίστίκα�  δυνα� μεί της παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016, την από� φαση κατακυ� ρωσης, στην

όπόί�α αναφε�ρόνταί υπόχρεωτίκα�  όί πρόθεσμί�ες γία την αναστόλη�  της συ� ναψης συ� μβασης, συ� μφωνα

με τα α� ρθρα 360 ε�ως 372 τόυ ν. 4412/2016, μαζί� με αντί�γραφό ό� λων των πρακτίκω� ν της δίαδίκασί�ας

ελε�γχόυ καί αξίόλό� γησης των πρόσφόρω� ν, καί, επίπλε�όν, αναρτα�  τα δίκαίόλόγητίκα�  τόυ πρόσωρίνόυ�

αναδό� χόυ  στα  «Συνημμε�να  Ηλεκτρόνίκόυ�  Δίαγωνίσμόυ� ».  Μετα�  την  ε�κδόση  καί  κόίνόπόί�ηση  της

από� φασης  κατακυ� ρωσης  όί  πρόσφε�ρόντες  λαμβα� νόυν  γνω� ση  των  λόίπω� ν  συμμετεχό� ντων  στη

δίαδίκασί�α καί των στόίχεί�ων πόυ υπόβλη� θηκαν από�  αυτόυ� ς, με ενε�ργείες της αναθε�τόυσας αρχη� ς132.

Κατα�  της από� φασης κατακυ� ρωσης χωρεί�  πρόδίκαστίκη�  πρόσφυγη�  ενω� πίόν της ΑΕΠΠ, συ� μφωνα με

την παρα� γραφό 3.4 της παρόυ� σας. Δεν επίτρε�πεταί η α� σκηση α� λλης δίόίκητίκη� ς πρόσφυγη� ς κατα�  της

ανωτε�ρω από� φασης133.

3.3.2.  Η  από� φαση  κατακυ� ρωσης  καθί�σταταί  όρίστίκη� ,  εφό� σόν  συντρε�ξόυν  όί  ακό� λόυθες

πρόυW πόθε�σείς σωρευτίκα� :

α) κόίνόπόίηθεί� η από� φαση κατακυ� ρωσης σε ό� λόυς τόυς όίκόνόμίκόυ� ς φόρεί�ς πόυ δεν ε�χόυν απόκλεί-

στεί� όρίστίκα� , 

β) παρε�λθεί α� πρακτη η πρόθεσμί�α α� σκησης πρόδίκαστίκη� ς πρόσφυγη� ς η�  σε περί�πτωση α� σκησης, πα-

ρε�λθεί α� πρακτη η πρόθεσμί�α α� σκησης αί�τησης αναστόλη� ς κατα�  της από� φασης της ΑΕΠΠ καί σε περί� -

πτωση α� σκησης αί�τησης αναστόλη� ς κατα�  της από� φασης της ΑΕΠΠ, εκδόθεί�  από� φαση επί�  της αί�τη-

σης, με την επίφυ� λαξη της χόρη� γησης πρόσωρίνη� ς δίαταγη� ς, συ� μφωνα με ό� σα όρί�ζόνταί στό τελευ-

ταί�ό εδα� φίό της παρ. 4 τόυ α� ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016,

γ) όλόκληρωθεί�  επίτυχω� ς ό πρόσυμβατίκό� ς ε�λεγχός από�  τό Ελεγκτίκό�  Συνε�δρίό, συ� μφωνα με τα α� ρ-

θρα 324 ε�ως 327 τόυ ν. 4700/2020, εφό� σόν απαίτεί�ταί καί

δ)  ό  πρόσωρίνό� ς  ανα� δόχός,  υπόβα� λλεί,  στην  περί�πτωση  πόυ  απαίτεί�ταί  καί  ε�πείτα  από�  σχετίκη�

πρό� σκληση, υπευ� θυνη δη� λωση, πόυ υπόγρα� φεταί συ� μφωνα με ό� σα όρί�ζόνταί στό α� ρθρό 79Α τόυ ν.

4412/2016,  στην όπόί�α δηλω� νεταί  ό� τί,  δεν ε�χόυν επε�λθεί  στό πρό� σωπό�  τόυ όψίγενεί�ς  μεταβόλε�ς

κατα�  την ε�ννόία τόυ α� ρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016 καί μό� νόν στην περί�πτωση τόυ πρόσυμβατίκόυ�

ελε�γχόυ η�  της α� σκησης πρόδίκαστίκη� ς πρόσφυγη� ς κατα�  της από� φασης κατακυ� ρωσης. Η υπευ� θυνη

δη� λωση ελε�γχεταί από�  την αναθε�τόυσα αρχη�  καί μνημόνευ� εταί στό συμφωνητίκό� . Εφό� σόν δηλωθόυ� ν

όψίγενεί�ς μεταβόλε�ς, η δη� λωση ελε�γχεταί από�  την Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ� , η όπόί�α είσηγεί�ταί πρός τό

αρμό� δίό απόφαίνό� μενό ό� ργανό.

Μετα�  από�  την  όρίστίκόπόί�ηση  της  από� φασης  κατακυ� ρωσης  η  αναθε�τόυσα  αρχη�  πρόσκαλεί�  τόν

ανα� δόχό,  με�σω  της  λείτόυργίκό� τητας  της  «Επίκόίνωνί�ας»  τόυ  ηλεκτρόνίκόυ�  δίαγωνίσμόυ�  στό

ΕΣΗΔΗΣ, να πρόσε�λθεί γία υπόγραφη�  τόυ συμφωνητίκόυ� , θε�τόντα� ς τόυ πρόθεσμί�α δεκαπε�ντε (15)

132 Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
133 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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ημερω� ν από�  την κόίνόπόί�ηση της σχετίκη� ς είδίκη� ς πρό� σκλησης. Η συ� μβαση θεωρεί�ταί συναφθεί�σα με

την κόίνόπόί�ηση της πρό� σκλησης τόυ πρόηγόυ� μενόυ εδαφί�όυ στόν ανα� δόχό. 

Στην περί�πτωση πόυ ό ανα� δόχός δεν πρόσε�λθεί να υπόγρα� ψεί τό ως α� νω συμφωνητίκό�  με�σα στην

τεθεί�σα πρόθεσμί�α, με την επίφυ� λαξη αντίκείμενίκω� ν λό� γων ανωτε�ρας βί�ας, κηρυ� σσεταί ε�κπτωτός,

καταπί�πτεί υπε�ρ της αναθε�τόυσας αρχη� ς η εγγυητίκη�  επίστόλη�  συμμετόχη� ς τόυ καί ακόλόυθεί�ταί η

ί�δία, ως α� νω δίαδίκασί�α, γία τόν πρόσφε�ρόντα πόυ υπε�βαλε την αμε�σως επό� μενη πλε�όν συμφε�ρόυσα

από�  όίκόνόμίκη�  α� πόψη  πρόσφόρα� .  Αν  κανε�νας  από�  τόυς  πρόσφε�ρόντες  δεν  πρόσε�λθεί  γία  την

υπόγραφη�  τόυ συμφωνητίκόυ� , η δίαδίκασί�α ανα� θεσης ματαίω� νεταί συ� μφωνα με την παρα� γραφό 3.5

της  παρόυ� σας  δίακη� ρυξης.  Στην  περί�πτωση  αυτη� ,  η  αναθε�τόυσα  αρχη�  μπόρεί�  να  αναζητη� σεί

απόζημί�ωση, πε�ρα από�  την καταπί�πτόυσα εγγυητίκη�  επίστόλη� , ίδί�ως δυνα� μεί των α� ρθρων 197 καί

198 ΑΚ.

Εα� ν η αναθε�τόυσα αρχη�  δεν απευθυ� νεί την είδίκη�  πρό� σκληση γία την υπόγραφη�  τόυ συμφωνητίκόυ�

εντό� ς  χρόνίκόυ�  δίαστη� ματός  εξη� ντα  (60)  ημερω� ν  από�  την  όρίστίκόπόί�ηση  της  από� φασης

κατακυ� ρωσης,  με  την  επίφυ� λαξη  της  υ� παρξης  επίτακτίκόυ�  λό� γόυ  δημό� σίόυ  συμφε�ρόντός  η�

αντίκείμενίκω� ν  λό� γων  ανωτε�ρας  βί�ας,  ό  ανα� δόχός  δίκαίόυ� ταί  να  απε�χεί  από�  την  υπόγραφη�  τόυ

συμφωνητίκόυ� , χωρί�ς να εκπε�σεί η εγγυ� ηση συμμετόχη� ς τόυ, καθω� ς καί να αναζητη� σεί απόζημί�ωση

ίδί�ως δυνα� μεί των α� ρθρων 197 καί 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κα� θε ενδίαφερό� μενός, ό όπόί�ός ε�χεί η�  εί�χε συμφε�ρόν να τόυ ανατεθεί�  η συγκεκρίμε�νη δημό� σία

συ� μβαση  καί  ε�χεί  υπόστεί�  η�  ενδε�χεταί  να  υπόστεί�  ζημί�α  από�  εκτελεστη�  πρα� ξη  η�  παρα� λείψη  της

αναθε�τόυσας  αρχη� ς  κατα�  παρα� βαση  της  ευρωπαίWκη� ς  ενωσίακη� ς  η�  εσωτερίκη� ς  νόμόθεσί�ας  στόν

τόμε�α  των  δημόσί�ων  συμβα� σεων,  ε�χεί  δίκαί�ωμα  να  πρόσφυ� γεί  στην  ανεξα� ρτητη  Αρχη�  Εξε�τασης

Πρόδίκαστίκω� ν  Πρόσφυγω� ν  (ΑΕΠΠ),  συ� μφωνα με τα είδίκό� τερα όρίζό� μενα στα α� ρθρα 345 επ.  ν.

4412/2016  καί  1  επ.  π.δ.  39/2017,  στρεφό� μενός  με  πρόδίκαστίκη�  πρόσφυγη� ,  κατα�  πρα� ξης  η�

παρα� λείψης της αναθε�τόυσας αρχη� ς, πρόσδίόρί�ζόντας είδίκω� ς τίς νόμίκε�ς καί πραγματίκε�ς αίτία� σείς

πόυ δίκαίόλόγόυ� ν τό αί�τημα�  τόυ134.

Σε περί�πτωση πρόσφυγη� ς κατα�  πρα� ξης της αναθε�τόυσας αρχη� ς,  η πρόθεσμί�α γία την α� σκηση της

πρόδίκαστίκη� ς πρόσφυγη� ς εί�ναί:

(α)  δε�κα  (10)  ημε�ρες  από�  την  κόίνόπόί�ηση  της  πρόσβαλλό� μενης  πρα� ξης  στόν  ενδίαφερό� μενό

όίκόνόμίκό�  φόρε�α αν η πρα� ξη κόίνόπόίη� θηκε με ηλεκτρόνίκα�  με�σα η�  τηλεόμόίότυπί�α η�  

(β)  δεκαπε�ντε  (15)  ημε�ρες  από�  την  κόίνόπόί�ηση  της  πρόσβαλλό� μενης  πρα� ξης  σε  αυτό� ν  αν

χρησίμόπόίη� θηκαν α� λλα με�σα επίκόίνωνί�ας, α� λλως 

(γ) δε�κα (10) ημε�ρες από�  την πλη� ρη, πραγματίκη�  η�  τεκμαίρό� μενη, γνω� ση της πρα� ξης πόυ βλα� πτεί τα

συμφε�ρόντα  τόυ  ενδίαφερό� μενόυ  όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α.  Είδίκα�  γία  την  α� σκηση  πρόσφυγη� ς  κατα�
134 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
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πρόκη� ρυξης,  η πλη� ρης γνω� ση αυτη� ς τεκμαί�ρεταί μετα�  την πα� ρόδό δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν από�  τη

δημόσί�ευση στό ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περί�πτωση παρα� λείψης πόυ απόδί�δεταί στην αναθε�τόυσα αρχη� , η πρόθεσμί�α γία την α� σκηση της

πρόδίκαστίκη� ς  πρόσφυγη� ς  εί�ναί  δεκαπε�ντε  (15)  ημε�ρες  από�  την  επόμε�νη  της  συντε�λεσης  της

πρόσβαλλό� μενης παρα� λείψης135.

Οί πρόθεσμί�ες ως πρός την υπόβόλη�  των πρόδίκαστίκω� ν πρόσφυγω� ν καί των παρεμβα� σεων αρχί�ζόυν

την επόμε�νη της ημε�ρας της πρόαναφερθεί�σας κατα�  περί�πτωση κόίνόπόί�ησης η�  γνω� σης καί λη� γόυν

ό� ταν περα� σεί όλό� κληρη η τελευταί�α ημε�ρα καί ω� ρα 23:59:59 καί, αν αυτη�  εί�ναί εξαίρετε�α η�  Σα� ββατό,

ό� ταν περα� σεί όλό� κληρη η επόμε�νη εργα� σίμη ημε�ρα καί ω� ρα 23:59:59136.

Η πρόδίκαστίκη�  πρόσφυγη�  συντα� σσεταί υπόχρεωτίκα�  με τη χρη� ση τόυ τυπόπόίημε�νόυ εντυ� πόυ τόυ

Παραρτη� ματός  Ι  τόυ  π.δ/τός  39/2017  καί  κατατί�θεταί  ηλεκτρόνίκα�  με�σω  της  λείτόυργίκό� τητας

«Επίκόίνωνί�α» στην ηλεκτρόνίκη�  περίόχη�  τόυ συγκεκρίμε�νόυ δίαγωνίσμόυ� , επίλε�γόντας την ε�νδείξη

«Πρόδίκαστίκη�  Πρόσφυγη� » συ� μφωνα με τό α� ρθρό 18 της Κ.Υ.Α. Πρόμη� θείες καί Υπηρεσί�ες.

Γία  τό  παραδεκτό�  της  α� σκησης  της  πρόδίκαστίκη� ς  πρόσφυγη� ς  κατατί�θεταί  παρα� βόλό  από�  τόν

πρόσφευ� γόντα  υπε�ρ  τόυ  Ελληνίκόυ�  Δημόσί�όυ,  συ� μφωνα  με  ό� σα  όρί�ζόνταί  στό  α� ρθρό  363  ν.

4412/2016. Η επίστρόφη�  τόυ παραβό� λόυ στόν πρόσφευ� γόντα γί�νεταί: α) σε περί�πτωση όλίκη� ς  η�

μερίκη� ς  απόδόχη� ς  της πρόσφυγη� ς  τόυ, β) ό� ταν η αναθε�τόυσα αρχη�  ανακαλεί�  την πρόσβαλλό� μενη

πρα� ξη η�  πρόβαί�νεί στην όφείλό� μενη ενε�ργεία πρίν από�  την ε�κδόση της από� φασης της ΑΕΠΠ επί�  της

πρόσφυγη� ς, γ) σε περί�πτωση παραί�τησης τόυ πρόσφευ� γόντα από�  την πρόσφυγη�  τόυ ε�ως καί δε�κα

(10) ημε�ρες από�  την κατα� θεση της πρόσφυγη� ς. 

Η πρόθεσμί�α γία την α� σκηση της πρόδίκαστίκη� ς πρόσφυγη� ς καί η α� σκηση�  της κωλυ� όυν τη συ� ναψη

της συ� μβασης επί� πόίνη�  ακυρό� τητας, η όπόί�α δίαπίστω� νεταί με από� φαση της ΑΕΠΠ μετα�  από�  α� σκηση

πρόδίκαστίκη� ς πρόσφυγη� ς, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 368 τόυ ν. 4412/2016 καί 20 π.δ. 39/2017. Όμως,

μό� νη η α� σκηση της πρόδίκαστίκη� ς πρόσφυγη� ς δεν κωλυ� εί την πρό� όδό της δίαγωνίστίκη� ς δίαδίκασί�ας,

υπό�  την επίφυ� λαξη χόρη� γησης από�  τό Κλίμα� κίό πρόσωρίνη� ς πρόστασί�ας συ� μφωνα με τό α� ρθρό 366

παρ. 1-2 ν. 4412/2016 καί 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η πρόηγόυ� μενη παρα� γραφός δεν εφαρμό� ζεταί στην περί�πτωση πόυ, κατα�  τη δίαδίκασί�α συ� ναψης της

παρόυ� σας συ� μβασης, υπόβληθεί� μό� νό μί�α (1) πρόσφόρα� .

Μετα�  την,  κατα�  τα ως α� νω,  ηλεκτρόνίκη�  κατα� θεση της  πρόδίκαστίκη� ς  πρόσφυγη� ς  η αναθε�τόυσα

αρχη� , με�σω της λείτόυργί�ας «Επίκόίνωνί�α» : 

α) Κόίνόπόίεί� την πρόσφυγη�  τό αργό� τερό ε�ως την επόμε�νη εργα� σίμη ημε�ρα από�  την κατα� θεση�  της σε

κα� θε ενδίαφερό� μενό τρί�τό, ό όπόί�ός μπόρεί� να θί�γεταί από�  την απόδόχη�  της πρόσφυγη� ς, πρόκείμε�νόυ

να ασκη� σεί τό, πρόβλεπό� μενό από�  τα α� ρθρα 362 παρ. 3 καί 7 π.δ. 39/2017, δίκαί�ωμα παρε�μβαση� ς τόυ

135 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
136 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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στη δίαδίκασί�α εξε�τασης της πρόσφυγη� ς, γία τη δίατη� ρηση της ίσχυ� ός της πρόσβαλλό� μενης πρα� ξης,

πρόσκόμί�ζόντας ό� λα τα κρί�σίμα ε�γγραφα πόυ ε�χεί στη δία� θεση�  τόυ.

β) Δίαβίβα� ζεί στην ΑΕΠΠ, τό αργό� τερό εντό� ς δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν από�  την ημε�ρα κατα� θεσης, τόν

πλη� ρη φα� κελό της υπό� θεσης, τα απόδείκτίκα�  κόίνόπόί�ησης στόυς ενδίαφερό� μενόυς τρί�τόυς, αλλα�  καί

την Έκθεση Από� ψεω� ν της επί� της πρόσφυγη� ς. Στην Έκθεση Από� ψεων η αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρεί� να

παραθε�σεί  αρχίκη�  η�  συμπληρωματίκη�  αίτίόλόγί�α γία την υπόστη� ρίξη της πρόσβαλλό� μενης με την

πρόδίκαστίκη�  πρόσφυγη�  πρα� ξης.

γ) Κόίνόπόίεί�  σε ό� λα τα με�ρη την Έκθεση Από� ψεων, τίς Παρεμβα� σείς καί τα σχετίκα�  ε�γγραφα πόυ

τυχό� ν τη συνόδευ� όυν, με�σω τόυ ηλεκτρόνίκόυ�  τό� πόυ τόυ δίαγωνίσμόυ�  τό αργό� τερό ε�ως την επόμε�νη

εργα� σίμη ημε�ρα από�  την κατα� θεση�  τόυς.

δ) Συμπληρωματίκα�  υπόμνη� ματα κατατί�θενταί από�  όπόίόδη� πότε από�  τα με�ρη με�σω της πλατφό� ρμας

τόυ  ΕΣΗΔΗΣ  τό  αργό� τερό  εντό� ς  πε�ντε  (5)  ημερω� ν  από�  την  κόίνόπόί�ηση  των  από� ψεων  της

αναθε�τόυσας αρχη� ς.

Η  α� σκηση  της  πρόδίκαστίκη� ς  πρόσφυγη� ς  απότελεί�  πρόυW πό� θεση  γία  την  α� σκηση  των  ε�νδίκων

βόηθημα� των της αί�τησης αναστόλη� ς καί της αί�τησης ακυ� ρωσης τόυ α� ρθρόυ 372 ν. 4412/2016 κατα�

των εκτελεστω� ν πρα� ξεων η�  παραλεί�ψεων της αναθε�τόυσας αρχη� ς.

Β. Όπόίός ε�χεί ε�ννόμό συμφε�ρόν μπόρεί� να ζητη� σεί, με τό ί�δίό δίκό� γραφό εφαρμόζό� μενων αναλόγίκα�

των δίατα� ξεων τόυ π.δ. 18/1989, την αναστόλη�  εκτε�λεσης της από� φασης της ΑΕΠΠ καί την ακυ� ρωση�

της  ενω� πίόν τόυ αρμόδί�όυ Δίόίκητίκόυ�  Δίκαστηρί�όυ. Τό  αυτό�  ίσχυ� εί  καί  σε  περί�πτωση σίωπηρη� ς

από� ρρίψης της πρόδίκαστίκη� ς πρόσφυγη� ς από�  την Α.Ε.Π.Π. Δίκαί�ωμα α� σκησης τόυ ως α� νω ε�νδίκόυ

βόηθη� ματός ε�χεί καί η αναθε�τόυσα αρχη� , αν η Α.Ε.Π.Π. κα� νεί δεκτη�  την πρόδίκαστίκη�  πρόσφυγη� , αλλα�

καί αυτό� ς τόυ όπόί�όυ ε�χεί γί�νεί εν με�ρεί δεκτη�  η πρόδίκαστίκη�  πρόσφυγη� .

Με  την  από� φαση  της  ΑΕΠΠ  λόγί�ζόνταί  ως  συμπρόσβαλλό� μενες  καί  ό� λες  όί  συναφεί�ς  πρός  την

ανωτε�ρω  από� φαση  πρα� ξείς  η�  παραλεί�ψείς  της  αναθε�τόυσας  αρχη� ς,  εφό� σόν  ε�χόυν  εκδόθεί�  η�

συντελεστεί� αντίστόί�χως ε�ως τη συζη� τηση της ως α� νω αί�τησης στό Δίκαστη� ρίό.

Η  αί�τηση  αναστόλη� ς  καί  ακυ� ρωσης  περίλαμβα� νεί  μό� νό  αίτία� σείς  πόυ  εί�χαν  πρόταθεί�  με  την

πρόδίκαστίκη�  πρόσφυγη�  η�  αφόρόυ� ν  στη  δίαδίκασί�α  ενω� πίόν  της  Α.Ε.Π.Π.  η�  τό  περίεχό� μενό  των

απόφα� σεω� ν της. Η αναθε�τόυσα αρχη� , εφό� σόν ασκη� σεί την αί�τηση της παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 372 τόυ ν.

4412/2016, μπόρεί�  να πρόβα� λεί καί όψίγενεί�ς ίσχυρίσμόυ� ς αναφόρίκα�  με τόυς επίτακτίκόυ� ς λό� γόυς

δημόσί�όυ συμφε�ρόντός, όί όπόί�όί καθίστόυ� ν αναγκαί�α την α� μεση ανα� θεση της συ� μβασης137.

Η ως α� νω αί�τηση κατατί�θεταί στό ως αρμό� δίό δίκαστη� ρίό με�σα σε πρόθεσμί�α δε�κα (10) ημερω� ν από�

κόίνόπόί�ηση η�  την πλη� ρη γνω� ση της από� φασης η�  από�  την παρε�λευση της πρόθεσμί�ας γία την ε�κδόση

της από� φασης επί�  της πρόδίκαστίκη� ς  πρόσφυγη� ς,  ενω�  η  δίκα� σίμός γία την εκδί�καση της αί�τησης

137 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
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ακυ� ρωσης δεν πρε�πεί να απε�χεί πε�ραν των εξη� ντα (60) ημερω� ν από�  την κατα� θεση τόυ δίκόγρα� φόυ138.

Αντί�γραφό της αί�τησης με κλη� ση κόίνόπόίεί�ταί με τη φρόντί�δα τόυ αίτόυ� ντός πρός την Α.Ε.Π.Π., την

αναθε�τόυσα αρχη� ,  αν δεν ε�χεί  ασκη� σεί  αυτη�  την αί�τηση, καί πρός κα� θε τρί�τό ενδίαφερό� μενό, την

κλη� τευση τόυ όπόί�όυ δίατα� σσεί με πρα� ξη τόυ ό Πρό� εδρός η�  ό πρόεδρευ� ων τόυ αρμό� δίόυ Δίκαστηρί�όυ

η�  Τμη� ματός ε�ως την επό� μενη ημε�ρα από�  την κατα� θεση της αί�τησης. Ο αίτω� ν υπόχρεόυ� ταί επί�  πόίνη�

απαραδε�κτόυ τόυ ενδί�κόυ βόηθη� ματός να πρόβεί� στίς παραπα� νω κόίνόπόίη� σείς εντό� ς απόκλείστίκη� ς

πρόθεσμί�ας δυ� ό (2) ημερω� ν από�  την ε�κδόση καί την παραλαβη�  της ως α� νω πρα� ξης τόυ Δίκαστηρί�όυ.

Εντό� ς  απόκλείστίκη� ς  πρόθεσμί�ας  δε�κα  (10)  ημερω� ν  από�  την  ως  α� νω  κόίνόπόί�ηση  της  αί�τησης

κατατί�θεταί  η  παρε�μβαση  καί  δίαβίβα� ζόνταί  ό  φα� κελός  καί  όί  από� ψείς  των  παθητίκω� ς

νόμίμόπόίόυ� μενων. Εντό� ς  της ί�δίας πρόθεσμί�ας κατατί�θενταί στό Δίκαστη� ρίό καί τα στόίχεί�α πόυ

υπόστηρί�ζόυν τόυς ίσχυρίσμόυ� ς των δίαδί�κων.

Επίπρό� σθετα, η παρε�μβαση κόίνόπόίεί�ταί με επίμε�λεία τόυ παρεμβαί�νόντός στα λόίπα�  με�ρη της δί�κης

εντό� ς δυ� ό (2) ημερω� ν από�  την κατα� θεση�  της, αλλίω� ς λόγί�ζεταί ως απαρα� δεκτη. Τό δίατακτίκό�  της

δίκαστίκη� ς από� φασης εκδί�δεταί εντό� ς δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν από�  τη συζη� τηση της αί�τησης η�  από�

την πρόθεσμί�α γία την υπόβόλη�  υπόμνημα� των.

Η πρόθεσμί�α γία την α� σκηση καί η α� σκηση της αί�τησης ενω� πίόν τόυ αρμόδί�όυ δίκαστηρί�όυ κωλυ� όυν

τη  συ� ναψη  της  συ� μβασης  με�χρί  την  ε�κδόση  της  όρίστίκη� ς  δίκαστίκη� ς  από� φασης,  εκτό� ς  εα� ν  με

πρόσωρίνη�  δίαταγη�  ό  αρμό� δίός  δίκαστη� ς  απόφανθεί�  δίαφόρετίκα� .  Επί�σης,  η  πρόθεσμί�α  γία  την

α� σκηση  καί  η  α� σκηση�  της  αί�τησης  κωλυ� όυν  την  πρό� όδό  της  δίαδίκασί�ας  ανα� θεσης  γία  χρόνίκό�

δία� στημα δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν από�  την α� σκηση της αί�τησης, εκτό� ς εα� ν με την πρόσωρίνη�  δίαταγη�

ό  αρμό� δίός  δίκαστη� ς  απόφανθεί�  δίαφόρετίκα� 139.  Γία  την  α� σκηση  της  αίτη� σεως  κατατί�θεταί

παρα� βόλό, συ� μφωνα με τα είδίκό� τερα όρίζό� μενα στό α� ρθρό 372 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016. 

Αν ό ενδίαφερό� μενός δεν αίτη� θηκε η�  αίτη� θηκε ανεπίτυχω� ς την αναστόλη�  καί η συ� μβαση υπόγρα� φηκε

καί η εκτε�λεση�  της όλόκληρω� θηκε πρίν από�  τη συζη� τηση της αί�τησης, εφαρμό� ζεταί αναλό� γως η παρ.

2 τόυ α� ρθρόυ 32 τόυ π.δ. 18/1989. 

Αν  τό  δίκαστη� ρίό  ακυρω� σεί  πρα� ξη  η�  παρα� λείψη  της  αναθε�τόυσας  αρχη� ς  μετα�  τη  συ� ναψη  της

συ� μβασης, τό κυ� ρός της τελευταί�ας δεν θί�γεταί, εκτό� ς αν πρίν από�  τη συ� ναψη αυτη� ς εί�χε ανασταλεί� η

δίαδίκασί�α  συ� ναψης  της  συ� μβασης.  Στην  περί�πτωση  πόυ  η  συ� μβαση  δεν  εί�ναί  α� κυρη,  ό

ενδίαφερό� μενός δίκαίόυ� ταί να αξίω� σεί απόζημί�ωση, συ� μφωνα με τα αναφερό� μενα στό α� ρθρό 373 τόυ

ν. 4412/2016.

Με την επίφυ� λαξη των δίατα� ξεων τόυ ν. 4412/2016, γία την εκδί�καση των δίαφόρω� ν τόυ παρό� ντός

α� ρθρόυ εφαρμό� ζόνταί όί δίατα� ξείς τόυ π.δ. 18/1989.

138 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
139 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η  αναθε�τόυσα  αρχη�  ματαίω� νεί  η�  δυ� ναταί  να  ματαίω� σεί  εν  ό� λω  η�  εν  με�ρεί,  αίτίόλόγημε�να,  τη

δίαδίκασί�α ανα� θεσης, γία τόυς λό� γόυς καί υπό�  τόυς ό� ρόυς τόυ α� ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016, μετα�

από�  γνω� μη  της  αρμό� δίας  Επίτρόπη� ς  τόυ  Δίαγωνίσμόυ� .  Επί�σης,  αν  δίαπίστωθόυ� ν  σφα� λματα  η�

παραλεί�ψείς σε όπόίόδη� πότε στα� δίό της δίαδίκασί�ας ανα� θεσης, μπόρεί�, μετα�  από�  γνω� μη της ως α� νω

Επίτρόπη� ς, να ακυρω� σεί μερίκω� ς τη δίαδίκασί�α η�  να αναμόρφω� σεί ανα� λόγα τό απότε�λεσμα�  της η�  να

απόφασί�σεί την επανα� ληψη�  της από�  τό σημεί�ό πόυ εμφίλόχω� ρησε τό σφα� λμα η�  η παρα� λείψη. 

Είδίκό� τερα, η αναθε�τόυσα αρχη�  ματαίω� νεί τη δίαδίκασί�α συ� ναψης ό� ταν αυτη�  απόβεί� α� γόνη εί�τε λό� γω

μη υπόβόλη� ς πρόσφόρα� ς εί�τε λό� γω από� ρρίψης ό� λων των πρόσφόρω� ν, καθω� ς καί στην περί�πτωση

τόυ δευτε�ρόυ εδαφί�όυ της παρ. 7 τόυ α� ρθρόυ 105, περί� κατακυ� ρωσης καί συ� ναψης συ� μβασης.

Επί�σης  μπόρεί�  να  ματαίω� σεί  τη  δίαδίκασί�α:  α)  λό� γω  παρα� τυπης  δίεξαγωγη� ς  της  δίαδίκασί�ας

ανα� θεσης, εκτό� ς εα� ν μπόρεί�  να θεραπευ� σεί τό σφα� λμα η�  την παρα� λείψη συ� μφωνα με την παρ. 3 τόυ

α� ρθρόυ 106, β) αν όί όίκόνόμίκε�ς καί τεχνίκε�ς παρα� μετρόί πόυ σχετί�ζόνταί με τη δίαδίκασί�α ανα� θεσης

α� λλαξαν  όυσίωδω� ς  καί  η  εκτε�λεση  τόυ  συμβατίκόυ�  αντίκείμε�νόυ  δεν  ενδίαφε�ρεί  πλε�όν  την

αναθε�τόυσα αρχη�  η�  τόν φόρε�α γία τόν όπόί�ό πρόόρί�ζεταί τό υπό�  ανα� θεση αντίκεί�μενό, γ) αν, λό� γω

ανωτε�ρας βί�ας, δεν εί�ναί δυνατη�  η κανόνίκη�  εκτε�λεση της συ� μβασης, δ) αν η επίλεγεί�σα πρόσφόρα�

κρίθεί�  ως μη συμφε�ρόυσα από�  όίκόνόμίκη�  α� πόψη, ε) στην περί�πτωση των παρ. 3 καί 4 τόυ α� ρθρόυ

97,  περί�  χρό� νόυ ίσχυ� ός  πρόσφόρω� ν,  στ)  γία α� λλόυς επίτακτίκόυ� ς  λό� γόυς δημόσί�όυ συμφε�ρόντός,

ό� πως ίδί�ως, δημό� σίας υγεί�ας η�  πρόστασί�ας τόυ περίβα� λλόντός.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης καί εγγυ� ηση πρόκαταβόλη� ς: 

Γία την υπόγραφη�  της συ� μβασης απαίτεί�ταί η παρόχη�  εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης, συ� μφωνα με τό

α� ρθρό  72  παρ.  4  τόυ  ν.  4412/2016,  τό  υ� ψός  της  όπόί�ας  ανε�ρχεταί  σε  ποσοστό  4%  επί  της

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης η�  τόυ τμη� ματός της συ� μβασης, χωρί�ς να συμπερίλαμβα� νόνταί τα

δίκαίω� ματα πρόαί�ρεσης καί κατατί�θεταί με�χρί καί την υπόγραφη�  τόυ συμφωνητίκόυ� . 

Η εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης, πρόκείμε�νόυ να γί�νεί απόδεκτη� , πρε�πεί να περίλαμβα� νεί κατ' ελα� χίστόν

τα αναφερό� μενα στην παρα� γραφό 2.1.5.  στόίχεί�α της παρόυ� σας καί  επίπλε�όν τόν αρίθμό�  καί τόν

τί�τλό της σχετίκη� ς συ� μβασης η�  τό περίεχό� μενό�  της εί�ναί συ� μφωνό με τα όρίζό� μενα στό α� ρθρό 72 τόυ

ν. 4412/2016.

Η εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης της συ� μβασης καλυ� πτεί συνόλίκα�  καί χωρί�ς δίακρί�σείς την εφαρμόγη�

ό� λων των ό� ρων της συ� μβασης καί κα� θε απαί�τηση της αναθε�τόυσας αρχη� ς ε�ναντί τόυ αναδό� χόυ.

Σε περί�πτωση τρόπόπόί�ησης της συ� μβασης κατα�  την παρα� γραφό 4.5, η όπόί�α συνεπα� γεταί αυ� ξηση

της συμβατίκη� ς αξί�ας,  ό ανα� δόχός όφεί�λεί να καταθε�σεί με�χρί την υπόγραφη�  της τρόπόπόίημε�νης

συ� μβασης, συμπληρωματίκη�  εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης, τό υ� ψός της όπόί�ας ανε�ρχεταί σε πόσόστό�  4%

επί� τόυ πόσόυ�  της αυ� ξησης της αξί�ας της συ� μβασης. 

Η εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης καταπί�πτεί υπε�ρ της αναθε�τόυσας αρχη� ς στην περί�πτωση παραβί�ασης,

από�  τόν ανα� δόχό, των ό� ρων της συ� μβασης, ό� πως αυτη�  είδίκό� τερα όρί�ζεί. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης πρε�πεί να εί�ναί μεγαλυ� τερός από�  τόν συμβατίκό�

χρό� νό παρα� δόσης, γία δία� στημα (2) δύο μηνών. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στό συ� νόλό�  της μετα�  από�  την πόσότίκη�  καί πόίότίκη�

παραλαβη�  τόυ συνό� λόυ τόυ αντίκείμε�νόυ της συ� μβασης.

Σε περί�πτωση πόυ στό πρωτό� κόλλό όρίστίκη� ς καί πόσότίκη� ς παραλαβη� ς αναφε�ρόνταί παρατηρη� σείς

η�  υπα� ρχεί εκπρό� θεσμη παρα� δόση, η επίστρόφη�  των εγγυη� σεων καλη� ς εκτε�λεσης καί πρόκαταβόλη� ς

γί�νεταί  μετα�  από�  την αντίμετω� πίση, συ� μφωνα με ό� σα πρόβλε�πόνταί,  των παρατηρη� σεων καί τόυ

εκπρό� θεσμόυ. 

4.1.2. -------
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4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατα�  την εκτε�λεση της συ� μβασης εφαρμό� ζόνταί όί δίατα� ξείς τόυ ν. 4412/2016, όί ό� ρόί της παρόυ� σας

δίακη� ρυξης καί συμπληρωματίκα�  ό Αστίκό� ς Κω� δίκας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1Κατα�  την εκτε�λεση της συ� μβασης ό ανα� δόχός τηρεί�  τίς υπόχρεω� σείς στόυς τόμεί�ς τόυ περίβαλ-

λόντίκόυ� , κόίνωνίκόασφαλίστίκόυ�  καί εργατίκόυ�  δίκαί�όυ, πόυ ε�χόυν θεσπίσθεί� με τό δί�καίό της Ένω-

σης, τό εθνίκό�  δί�καίό, συλλόγίκε�ς συμβα� σείς η�  δίεθνεί�ς δίατα� ξείς περίβαλλόντίκόυ� , κόίνωνίκόασφαλί-

στίκόυ�  καί εργατίκόυ�  δίκαί�όυ, όί όπόί�ες απαρίθμόυ� νταί στό Παρα� ρτημα X τόυ Πρόσαρτη� ματός Α΄.

Η τη� ρηση των εν λό� γω υπόχρεω� σεων από�  τόν ανα� δόχό καί τόυς υπεργόλα� βόυς τόυ ελε�γχεταί καί βε-

βαίω� νεταί από�  τα ό� ργανα πόυ επίβλε�πόυν την εκτε�λεση της συ� μβασης καί τίς αρμό� δίες δημό� σίες αρ-

χε�ς καί υπηρεσί�ες πόυ ενεργόυ� ν εντό� ς των όρί�ων της ευθυ� νης καί της αρμόδίό� τητα� ς τόυς.

4.3.2 Στίς συμβα� σείς πρόμηθείω� ν πρόίWό� ντων πόυ εμπί�πτόυν στό πεδί�ό εφαρμόγη� ς τόυ ν. 2939/2001,

επίπλε�όν τόυ ό� ρόυ της παρ. 4.3.1 περίλαμβα� νεταί ό ό� ρός ό� τί ό ανα� δόχός υπόχρεόυ� ταί κατα�  την υπό-

γραφη�  της συ� μβασης καί καθ’ ό� λη τη δία� ρκεία εκτε�λεσης να τηρεί� τίς υπόχρεω� σείς των παραγρα� φων

2 καί  11  τόυ  α� ρθρόυ  4β  η�  καί  της  παρ.  1  τόυ  α� ρθρόυ 12  η�  καί  της  παρ.  1  τόυ  α� ρθρόυ 16  τόυ

ν.2939/2001. Η τη� ρηση των υπόχρεω� σεων ελε�γχεταί από�  την αναθε�τόυσα αρχη�  με�σω τόυ αρχεί�όυ

δημόσίόπόί�ησης εγγεγραμμε�νων παραγωγω� ν στό Εθνίκό�  Μητρω� ό Παραγωγω� ν (ΕΜΠΑ) πόυ τηρεί�ταί

στην ηλεκτρόνίκη�  σελί�δα τόυ Ε.Ο.ΑΝ. εντό� ς της πρόθεσμί�ας της παραγρα� φόυ 4 τόυ α� ρθρόυ 105 τόυ ν.

4412/2016καί απότελεί�  πρόυW πό� θεση γία την υπόγραφη�  τόυ συμφωνητίκόυ� , στό όπόί�ό γί�νεταί υπό-

χρεωτίκα�  μνεί�α τόυ αρίθμόυ�  ΕΜΠΑ τόυ υπό� χρεόυ παραγωγόυ� . Η μη τη� ρηση των υπόχρεω� σεων της

παρόυ� σας παραγρα� φόυ ε�χεί τίς συνε�πείες της παραγρα� φόυ 7 τόυ α� ρθρόυ 105 τόυ ν. 4412/2016140.

4.3.3.   Ο ανα� δόχός δεσμευ� εταί ό� τί :   

α)  σε  ό� λα  τα  στα� δία  πόυ  πρόηγη� θηκαν  της  συ� μβασης  δεν  ενη� ργησε  αθε�μίτα,  παρα� νόμα  η�

καταχρηστίκα�  καί  ό� τί  θα  εξακόλόυθη� σεί  να  μην  ενεργεί�  κατ`  αυτό� ν  τόν  τρό� πό  κατα�  τό  στα� δίό

εκτε�λεσης της συ� μβασης,

β) ό� τί θα δηλω� σεί αμελλητί�  στην αναθε�τόυσα αρχη� , από�  τη στίγμη�  πόυ λα� βεί γνω� ση, όπόίαδη� πότε

κατα� σταση  (ακό� μη  καί  ενδεχό� μενη)  συ� γκρόυσης  συμφερό� ντων  (πρόσωπίκω� ν,  όίκόγενείακω� ν,

όίκόνόμίκω� ν, πόλίτίκω� ν η�  α� λλων κόίνω� ν συμφερό� ντων, συμπερίλαμβανόμε�νων καί αντίκρόυό� μενων

επαγγελματίκω� ν συμφερό� ντων) μεταξυ�  των νόμί�μων η�  εξόυσίόδότημε�νων εκπρόσω� πων τόυ καθω� ς

καί υπαλλη� λων η�  συνεργατω� ν τόυς όπόί�όυς απασχόλεί� στην εκτε�λεση της συ� μβασης (π.χ. με συ� μβαση

υπεργόλαβί�ας) καί μελω� ν τόυ πρόσωπίκόυ�  της αναθε�τόυσας αρχη� ς πόυ εμπλε�κόνταί καθ’ όίόνδη� πότε

τρό� πό στη δίαδίκασί�α εκτε�λεσης της συ� μβασης η� /καί μπόρόυ� ν να επηρεα� σόυν την ε�κβαση καί τίς

140 Άρθρο 130 ν.4412/2016
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απόφα� σείς της αναθε�τόυσας αρχη� ς περί�  την εκτε�λεση�  της, όπότεδη� πότε καί εα� ν η κατα� σταση αυτη�

πρόκυ� ψεί κατα�  τη δία� ρκεία εκτε�λεσης της συ� μβασης  141  .

Οί υπόχρεω� σείς καί όί απαγόρευ� σείς της ρη� τρας αυτη� ς ίσχυ� όυν, αν ό ανα� δόχός εί�ναί ε�νωση, γία ό� λα

τα  με�λη  της  ε�νωσης,  καθω� ς  καί  γία  τόυς  υπεργόλα� βόυς  πόυ  χρησίμόπόίεί�.  Στό  συμφωνητίκό�

περίλαμβα� νεταί σχετίκη�  δεσμευτίκη�  δη� λωση τό� σό τόυ αναδό� χόυ ό� σό καί των υπεργόλα� βων τόυ.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο  Ανα� δόχός  δεν  απαλλα� σσεταί  από�  τίς  συμβατίκε�ς  τόυ  υπόχρεω� σείς  καί  ευθυ� νες  λό� γω

ανα� θεσης  της  εκτε�λεσης  τμη� ματός/τμημα� των  της  συ� μβασης  σε  υπεργόλα� βόυς.  Η  τη� ρηση  των

υπόχρεω� σεων της παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016 από�  υπεργόλα� βόυς δεν αί�ρεί την ευθυ� νη

τόυ κυρί�όυ αναδό� χόυ. 

4.4.2.  Κατα�  την  υπόγραφη�  της  συ� μβασης  ό  κυ� ρίός  ανα� δόχός  υπόχρεόυ� ταί  να  αναφε�ρεί  στην

αναθε�τόυσα  αρχη�  τό  ό� νόμα,  τα  στόίχεί�α  επίκόίνωνί�ας  καί  τόυς  νό� μίμόυς  εκπρόσω� πόυς  των

υπεργόλα� βων  τόυ,  όί  όπόί�όί  συμμετε�χόυν  στην  εκτε�λεση  αυτη� ς,  εφό� σόν  εί�ναί  γνωστα�  τη

συγκεκρίμε�νη χρόνίκη�  στίγμη� . Επίπλε�όν, υπόχρεόυ� ταί να γνωστόπόίεί�  στην αναθε�τόυσα αρχη�  κα� θε

αλλαγη�  των  πληρόφόρίω� ν  αυτω� ν,  κατα�  τη  δία� ρκεία  της  συ� μβασης,  καθω� ς  καί  τίς  απαίτόυ� μενες

πληρόφόρί�ες σχετίκα�  με κα� θε νε�ό υπεργόλα� βό, τόν όπόί�ό ό κυ� ρίός ανα� δόχός χρησίμόπόίεί� εν συνεχεί�α

στην  εν  λό� γω  συ� μβαση,  πρόσκόμί�ζόντας  τα  σχετίκα�  συμφωνητίκα� /δηλω� σείς  συνεργασί�ας142.  Σε

περί�πτωση δίακόπη� ς της συνεργασί�ας τόυ Αναδό� χόυ με υπεργόλα� βό/ υπεργόλα� βόυς της συ� μβασης,

αυτό� ς υπόχρεόυ� ταί σε α� μεση γνωστόπόί�ηση της δίακόπη� ς αυτη� ς στην Αναθε�τόυσα Αρχη� , όφεί�λεί δε

να δίασφαλί�σεί την όμαλη�  εκτε�λεση τόυ τμη� ματός/ των τμημα� των της συ� μβασης εί�τε από�  τόν ί�δίό,

εί�τε  από�  νε�ό  υπεργόλα� βό τόν όπόί�ό  θα γνωστόπόίη� σεί  στην αναθε�τόυσα αρχη�  κατα�  την ως α� νω

δίαδίκασί�α. 

4.4.3. Η αναθε�τόυσα αρχη�  επαληθευ� εί τη συνδρόμη�  των λό� γων απόκλείσμόυ�  γία τόυς υπεργόλα� βόυς,

ό� πως αυτόί�  περίγρα� φόνταί  στην  παρα� γραφό 2.2.3  καί  με  τα  απόδείκτίκα�  με�σα  της  παραγρα� φόυ

2.2.9.2 της παρόυ� σας, εφό� σόν τό(α) τμη� μα(τα) της συ� μβασης, τό(α) όπόί�ό(α) ό ανα� δόχός πρότί�θεταί

να αναθε�σεί υπό�  μόρφη�  υπεργόλαβί�ας σε τρί�τόυς, υπερβαί�νόυν σωρευτίκα�  τό πόσόστό�  τόυ τρία� ντα

τόίς εκατό�  (30%) της συνόλίκη� ς αξί�ας της συ� μβασης. Επίπλε�όν, πρόκείμε�νόυ να μην αθετόυ� νταί όί

υπόχρεω� σείς της παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 18 τόυ ν.  4412/2016, δυ� ναταί να επαληθευ� σεί  τόυς ως α� νω

λό� γόυς καί γία τμη� μα η�  τμη� ματα της συ� μβασης πόυ υπόλεί�πόνταί τόυ ως α� νω πόσόστόυ� . 

Όταν από�  την ως α� νω επαλη� θευση πρόκυ� πτεί ό� τί συντρε�χόυν λό� γόί απόκλείσμόυ�  απαίτεί�  η�  δυ� ναταί

να απαίτη� σεί την αντίκατα� σταση�  τόυ, κατα�  τα είδίκό� τερα αναφερό� μενα στίς παρ. 5 καί 6 τόυ α� ρθρόυ

131 τόυ ν. 4412/2016. 

141 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016
142 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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4.4.4.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της143

Η  συ� μβαση  μπόρεί�  να  τρόπόπόίεί�ταί  κατα�  τη  δία� ρκεία�  της,  χωρί�ς  να  απαίτεί�ταί  νε�α  δίαδίκασί�α

συ� ναψης  συ� μβασης,  μό� νό  συ� μφωνα με τόυς  ό� ρόυς  καί  τίς  πρόυW πόθε�σείς  τόυ α� ρθρόυ 132 τόυ ν.

4412/2016144 καί κατό� πίν γνωμόδό� τησης της Επίτρόπη� ς της περ. β της παρ. 11 τόυ α� ρθρόυ 221 τόυ ν.

4412/2016145.

Μετα�  τη λυ� ση της συ� μβασης λό� γω της ε�κπτωσης τόυ αναδό� χόυ, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 203 τόυ ν.

4412/2016 καί την παρα� γραφό 5.2. της παρόυ� σας146, ό� πως καί σε περί�πτωση καταγγελί�ας γία ό� λόυς

λό� γόυς της παραγρα� φόυ 4.6, πλην αυτόυ�  της περ. (α), η αναθε�τόυσα αρχη�  δυ� ναταί να πρόσκαλε�σεί

τόν επό� μενό,  κατα�  σείρα�  κατα� ταξης όίκόνόμίκό�  φόρε�α  πόυ συμμετε�χεί  στην παρόυ� σα δίαδίκασί�α

ανα� θεσης της συγκεκρίμε�νης συ� μβασης καί να τόυ πρότεί�νεί να αναλα� βεί τό ανεκτε�λεστό αντίκεί�μενό

της  συ� μβασης,  με τόυς ί�δίόυς ό� ρόυς καί  πρόυW πόθε�σείς  καί  σε  τί�μημα πόυ δεν θα υπερβαί�νεί  την

πρόσφόρα�  πόυ αυτό� ς εί�χε υπόβα� λεί (ρη� τρα υπόκατα� στασης)147. Η συ� μβαση συνα� πτεταί εφό� σόν εντό� ς

της τεθεί�σας πρόθεσμί�ας περίε�λθεί στην αναθε�τόυσα αρχη�  ε�γγραφη καί ανεπίφυ� λακτη απόδόχη�  της.

Η α� πρακτη πα� ρόδός της πρόθεσμί�ας θεωρεί�ταί ως από� ρρίψη της πρό� τασης. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης148

4.6.1. Η  αναθε�τόυσα  αρχη�  μπόρεί�,  με  τίς  πρόυW πόθε�σείς  πόυ  όρί�ζόυν  όί  κεί�μενες  δίατα� ξείς,  να

καταγγεί�λεί τη συ� μβαση κατα�  τη δία� ρκεία της εκτε�λεση� ς της, εφό� σόν:

α) η συ� μβαση υπόστεί�  όυσίω� δη τρόπόπόί�ηση, κατα�  την ε�ννόία της παρ. 4 τόυ α� ρθρόυ 132 τόυ ν.

4412/2016, πόυ θα απαίτόυ� σε νε�α δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης 

β) ό ανα� δόχός, κατα�  τό χρό� νό της ανα� θεσης της συ� μβασης, τελόυ� σε σε μία από�  τίς καταστα� σείς πόυ

αναφε�ρόνταί  στην  παρα� γραφό 2.2.3.1  καί,  ως  εκ  τόυ� τόυ,  θα ε�πρεπε  να ε�χεί  απόκλείστεί�  από�  τη

δίαδίκασί�α συ� ναψης της συ� μβασης,

143 Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016
144 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση

των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών
που  συνάπτονται  από  αυτές,  γνωμοδοτεί  η  επιτροπή  της  περ.  α’  της  παρ.  11  του  άρθρου  221  ((επιτροπή
διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)

145 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται  για  σαφείς,  ακριβείς  και  ρητές  ρήτρες  αναθεώρησης,  στις  οποίες  μπορεί  να  περιλαμβάνονται  και  ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της  χρηματικής  αξίας  της  τροποποίησης.  Οι  ρήτρες  αυτές  αναφέρουν  το  αντικείμενο  και  τη  φύση  των  ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του
ν. 4412/2016).

146 Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016
147 Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

148 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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γ) η συ� μβαση δεν ε�πρεπε να ανατεθεί�  στόν ανα� δόχό λό� γω σόβαρη� ς παραβί�ασης των υπόχρεω� σεων

πόυ υπε�χεί από�  τίς Συνθη� κες καί την Οδηγί�α 2014/24/ΕΕ, η όπόί�α ε�χεί αναγνωρίστεί� με από� φαση τόυ

Δίκαστηρί�όυ της Ένωσης στό πλαί�σίό δίαδίκασί�ας δυνα� μεί τόυ α� ρθρόυ 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ό ανα� δόχός καταδίκαστεί�  αμετα� κλητα, κατα�  τη δία� ρκεία εκτε�λεσης της συ� μβασης, γία ε�να από�  τα

αδίκη� ματα πόυ αναφε�ρόνταί στην παρ. 2.2.3.1 της παρόυ� σας,

ε)  ό  ανα� δόχός πτωχευ� σεί  η�  υπαχθεί�  σε δίαδίκασί�α είδίκη� ς  εκκαθα� ρίσης η�  τεθεί�  υπό�  αναγκαστίκη�

δίαχεί�ρίση  από�  εκκαθαρίστη�  η�  από�  τό  δίκαστη� ρίό  η�  υπαχθεί�  σε  δίαδίκασί�α  πτωχευτίκόυ�

συμβίβασμόυ�  η�  αναστεί�λεί  τίς  επίχείρηματίκε�ς  τόυ  δραστηρίό� τητες  η�  υπαχθεί�  σε  δίαδίκασί�α

εξυγί�ανσης  καί  δεν  τηρεί�  τόυς  ό� ρόυς  αυτη� ς  η�  εα� ν  βρεθεί�  σε  όπόίαδη� πότε  ανα� λόγη  κατα� σταση,

πρόκυ� πτόυσα από�  παρό� μόία δίαδίκασί�α, πρόβλεπό� μενη σε εθνίκε�ς δίατα� ξείς νό� μόυ. 

Η αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρεί�  να μην καταγγεί�λεί τη συ� μβαση, υπό�  την πρόυW πό� θεση ό� τί ό ανα� δόχός ό

όπόί�ός θα βρεθεί�  σε μί�α εκ των καταστα� σεων πόυ αναφε�ρόνταί στην περί�πτωση αυτη�  απόδείκνυ� εί

ό� τί εί�ναί σε θε�ση να εκτελε�σεί τη συ� μβαση, λαμβα� νόντας υπό� ψη τίς ίσχυ� όυσες δίατα� ξείς καί τα με�τρα

γία τη συνε�χίση της επίχείρηματίκη� ς τόυ λείτόυργί�ας. 

στ)  ό  ανα� δόχός  παραβεί�  απόδεδείγμε�να  τίς  υπόχρεω� σείς  τόυ  πόυ  απόρρε�όυν  από�  την  δε�σμευση

ακεραίό� τητας  της  παρ.  4.3.3.  της  παρόυ� σας,  ως  αναλυτίκα�  περίγρα� φόνταί  στό  συνημμε�νό  στην

παρόυ� σα σχε�δίό συ� μβασης.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής149

5.1.1. Η πληρωμη�  τόυ αναδό� χόυ θα πραγματόπόίηθεί� με τόν πίό κα� τω τρό� πό : 

α) Τό  100% της  συμβατίκη� ς  αξί�ας  μετα�  την  όρίστίκη�  παραλαβη�  των  υλίκω� ν.  Αυτό� ς  ό  τρό� πός

πληρωμη� ς  εφαρμό� ζεταί  καί  στην περί�πτωση τμηματίκω� ν  παραδό� σεων.  Η πληρωμη�  αφόρα�  τίς

πόσό� τητες πόυ πίστόπόίεί� η επίτρόπη�  παραλαβη� ς.

Η πληρωμη�  τόυ συμβατίκόυ�  τίμη� ματός θα γί�νεταί με την πρόσκό� μίση των νόμί�μων παραστατίκω� ν καί

δίκαίόλόγητίκω� ν πόυ πρόβλε�πόνταί από�  τίς δίατα� ξείς τόυ α� ρθρόυ 200 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016150,

καθω� ς καί κα� θε α� λλόυ δίκαίόλόγητίκόυ�  πόυ τυχό� ν η� θελε ζητηθεί�  από�  τίς αρμό� δίες υπηρεσί�ες πόυ

δίενεργόυ� ν τόν ε�λεγχό καί την πληρωμη� .

5.1.2. Toν Ανα� δόχό βαρυ� νόυν όί υπε�ρ τρί�των κρατη� σείς, ως καί κα� θε α� λλη επίβα� ρυνση, συ� μφωνα με

την κεί�μενη νόμόθεσί�α, μη συμπερίλαμβανόμε�νόυ Φ.Π.Α., γία την παρα� δόση τόυ υλίκόυ�  στόν τό� πό καί

με  τόν  τρό� πό  πόυ  πρόβλε�πεταί  στα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης.  Ιδί�ως  βαρυ� νεταί  με  τίς  ακό� λόυθες

κρατη� σείς: 

α) Κρα� τηση 0,07% η όπόί�α υπόλόγί�ζεταί επί� της αξί�ας κα� θε πληρωμη� ς πρό φό� ρων καί κρατη� σεων της

αρχίκη� ς,  καθω� ς  καί  κα� θε  συμπληρωματίκη� ς  συ� μβασης  υπε�ρ  της  Ενίαί�ας  Ανεξα� ρτητης  Αρχη� ς

Δημόσί�ων Συμβα� σεων επίβα� λλεταί (α� ρθρό 4 Ν.4013/2011 ό� πως ίσχυ� εί)151

β)  Κρα� τηση  υ� ψόυς  0,02%  υπε�ρ  της  ανα� πτυξης  καί  συντη� ρησης  τόυ  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  η  όπόί�α

υπόλόγί�ζεταί επί� της αξί�ας, εκτό� ς ΦΠΑ, της αρχίκη� ς, καθω� ς καί κα� θε συμπληρωματίκη� ς συ� μβασης. Τό

πόσό�  αυτό�  παρακρατεί�ταί  σε  κα� θε  πληρωμη�  από�  την  αναθε�τόυσα  αρχη�  στό  ό� νόμα  καί  γία

λόγαρίασμό�  τόυ Υπόυργεί�όυ Ψηφίακη� ς Δίακυβε�ρνησης συ� μφωνα με την παρ. 6 τόυ α� ρθρόυ 36 τόυ ν.

4412/2016152

γ) Κρα� τηση 0,06% η όπόί�α υπόλόγί�ζεταί επί� της αξί�ας κα� θε πληρωμη� ς πρό φό� ρων καί κρατη� σεων της

αρχίκη� ς  καθω� ς  καί  κα� θε  συμπληρωματίκη� ς  συ� μβασης  υπε�ρ  της  Αρχη� ς  Εξε�τασης  Πρόδίκαστίκω� ν

Πρόσφυγω� ν (α� ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016)153.

149 Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά
τιμολόγια που είναι  σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων,  όπως αυτό ορίζεται  στην
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού,
κανονιστικών αποφάσεων.

150 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.
151 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.
152 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την

εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

153 Πρβλ  Υπουργική  Απόφαση  1191/14-3-2017  (Β'  969)  “Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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δ) ………………………………………

Οί υπε�ρ τρί�των κρατη� σείς υπό� κείνταί στό εκα� στότε ίσχυ� όν αναλόγίκό�  τε�λός χαρτόση� μόυ 3% καί στην

επ’ αυτόυ�  είσφόρα�  υπε�ρ ΟΓΑ 20%.

Με  κα� θε  πληρωμη�  θα  γί�νεταί  η  πρόβλεπό� μενη  από�  την  κεί�μενη  νόμόθεσί�α  παρακρα� τηση  φό� ρόυ

είσόδη� ματός αξί�ας 4% επί� τόυ καθαρόυ�  πόσόυ� .

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανα� δόχός κηρυ� σσεταί υπόχρεωτίκα�  ε�κπτωτός154 από�  τη συ� μβαση καί από�  κα� θε δίκαί�ωμα πόυ

απόρρε�εί από�  αυτη� ν, με από� φαση της αναθε�τόυσας αρχη� ς, υ� στερα από�  γνωμόδό� τηση τόυ αρμό� δίόυ

συλλόγίκόυ�  όργα� νόυ (Επίτρόπη�  Παρακόλόυ� θησης καί Παραλαβη� ς):

α) στην περί�πτωση της παρ. 7 τόυ α� ρθρόυ 105 περί� κατακυ� ρωσης καί συ� ναψης συ� μβασης,

β) στην περί�πτωση πόυ δεν εκπληρω� σεί τίς υπόχρεω� σείς τόυ πόυ απόρρε�όυν από�  τη συ� μβαση η� /καί

δεν συμμόρφωθεί� με τίς σχετίκε�ς γραπτε�ς εντόλε�ς της υπηρεσί�ας, πόυ εί�ναί συ� μφωνες με τη συ� μβαση

η�  τίς κεί�μενες δίατα� ξείς, εντό� ς τόυ συμφωνημε�νόυ χρό� νόυ εκτε�λεσης της συ� μβασης,

γ)  εφό� σόν  δεν  φόρτω� σεί,  δεν  παραδω� σεί  η�  δεν  αντίκαταστη� σεί  τα  συμβατίκα�  αγαθα�  η�  δεν  επί-

σκευα� σεί η�  δεν συντηρη� σεί αυτα�  με�σα στόν συμβατίκό�  χρό� νό η�  στόν χρό� νό παρα� τασης πόυ τόυ δό� θη-

κε, συ� μφωνα με ό� σα πρόβλε�πόνταί στό α� ρθρό 206 τόυ ν. 4412/2016 καί την παρα� γραφό 6 της πα-

ρόυ� σας με την επίφυ� λαξη της επό� μενης παραγρα� φόυ.

Στην περί�πτωση συνδρόμη� ς λό� γόυ ε�κπτωσης τόυ αναδό� χόυ από�  συ� μβαση κατα�  την ως α� νω περί�πτω-

ση γ, η αναθε�τόυσα αρχη�  κόίνόπόίεί�  στόν ανα� δόχό είδίκη�  ό� χληση, η όπόί�α μνημόνευ� εί τίς δίατα� ξείς

τόυ α� ρθρόυ 203 τόυ ν. 4412/2016155 καί περίλαμβα� νεί συγκεκρίμε�νη περίγραφη�  των ενεργείω� ν στίς

όπόί�ες όφεί�λεί να πρόβεί� ό ανα� δόχός, πρόκείμε�νόυ να συμμόρφωθεί�, με�σα σε πρόθεσμί�α πόυ θα όρί-

στεί�  από�  την κόίνόπόί�ηση της ανωτε�ρω ό� χλησης.  Η τασσό� μενη πρόθεσμί�α πρε�πεί να εί�ναί ευ� λόγη

καί ανα� λόγη της δία� ρκείας της συ� μβασης καί πα� ντως ό� χί μίκρό� τερη των δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν.

Αν η πρόθεσμί�α πόυ τεθεί� με την είδίκη�  ό� χληση, παρε�λθεί, χωρί�ς ό ανα� δόχός να συμμόρφωθεί�, κηρυ� σ-

σεταί ε�κπτωτός με�σα σε πρόθεσμί�α τρία� ντα (30) ημερω� ν από�  την α� πρακτη πα� ρόδό της πρόθεσμί�ας

συμμό� ρφωσης, με από� φαση της αναθε�τόυσας αρχη� ς.

Ο ανα� δόχός δεν κηρυ� σσεταί ε�κπτωτός γία λό� γόυς πόυ αφόρόυ� ν σε υπαίτίό� τητα τόυ φόρε�α εκτε�λεσης

της συ� μβασης η�  αν συντρε�χόυν λό� γόί ανωτε�ρας βί�ας.

Στόν όίκόνόμίκό�  φόρε�α, πόυ κηρυ� σσεταί ε�κπτωτός από�  τη συ� μβαση, επίβα� λλόνταί, με από� φαση τόυ

απόφαίνό� μενόυ όργα� νόυ, υ� στερα από�  γνωμόδό� τηση τόυ αρμό� δίόυ όργα� νόυ, τό όπόί�ό υπόχρεωτίκα�

καλεί� τόν ενδίαφερό� μενό πρός παρόχη�  εξηγη� σεων, αθρόίστίκα�  όί παρακα� τω κυρω� σείς:

α) όλίκη�  κατα� πτωση της εγγυ� ησης συμμετόχη� ς η�  καλη� ς εκτε�λεσης της συ� μβασης κατα�  περί�πτωση,

154 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
155
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β) 

γ) Καταλόγίσμό� ς τόυ δίαφε�ρόντός, πόυ πρόκυ� πτεί είς βα� ρός της αναθε�τόυσας αρχη� ς, εφό� σόν αυτη�

πρόμηθευτεί� τα αγαθα� , πόυ δεν πρόσκόμί�στηκαν πρόσηκό� ντως από�  τόν ε�κπτωτό όίκόνόμίκό�  φόρε�α,

αναθε�τόντας τό ανεκτε�λεστό αντίκεί�μενό της συ� μβασης στόν επό� μενό κατα�  σείρα�  κατα� ταξης όίκόνό-

μίκό�  φόρε�α πόυ εί�χε λα� βεί με�ρός στη δίαδίκασί�α ανα� θεσης της συ� μβασης. Αν ό όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας

τόυ πρόηγόυ� μενόυ εδαφί�όυ δεν απόδεχθεί� την ανα� θεση της συ� μβασης, η αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρεί� να

πρόμηθευτεί� τα αγαθα� , πόυ δεν πρόσκόμί�στηκαν πρόσηκό� ντως από�  τόν ε�κπτωτό όίκόνόμίκό�  φόρε�α,

από�  τρί�τό όίκόνόμίκό�  φόρε�α εί�τε με δίενε�ργεία νε�ας δίαδίκασί�ας ανα� θεσης συ� μβασης εί�τε με πρόσφυ-

γη�  στη δίαδίκασί�α δίαπραγμα� τευσης, χωρί�ς πρόηγόυ� μενη δημόσί�ευση, εφό� σόν συντρε�χόυν όί πρό-

υW πόθε�σείς τόυ α� ρθρόυ 32 τόυ ν. 4412/2016. Τό δίαφε�ρόν υπόλόγί�ζεταί με τόν ακό� λόυθό τυ� πό:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Οπόυ: Δ = Δίαφε�ρόν πόυ θα πρόκυ� ψεί είς βα� ρός της αναθε�τόυσας αρχη� ς, εφό� σόν

αυτη�  πρόμηθευτεί�  τα αγαθα�  πόυ δεν πρόσκόμί�στηκαν πρόσηκό� ντως από�  τόν ε�κπτωτό όίκόνόμίκό�

φόρε�α, συ� μφωνα με τα ανωτε�ρω αναφερό� μενα. Τό δίαφε�ρόν λαμβα� νεί θετίκε�ς τίμε�ς, αλλίω� ς θεωρεί�-

ταί ί�σό με μηδε�ν.

ΤΚΤ = Τίμη�  κατακυ� ρωσης της πρόμη� θείας των αγαθω� ν, πόυ δεν πρόσκόμί�στηκαν πρόσηκό� ντως από�

τόν ε�κπτωτό όίκόνόμίκό�  φόρε�α στόν νε�ό ανα� δόχό.

ΤΚΕ = Τίμη�  κατακυ� ρωσης της πρόμη� θείας των αγαθω� ν, πόυ δεν πρόσκόμί�στηκαν πρόσηκό� ντως από�

τόν ε�κπτωτό όίκόνόμίκό�  φόρε�α, συ� μφωνα με τη συ� μβαση από�  την όπόί�α κηρυ� χθηκε ε�κπτωτός ό όίκό-

νόμίκό� ς φόρε�ας.

Π = Συντελεστη� ς πρόσαυ� ξησης πρόσδίόρίσμόυ�  της ε�μμεσης ζημί�ας πόυ πρόκαλεί�ταί στην αναθε�τόυσα

αρχη�  από�  την ε�κπτωση τόυ αναδό� χόυ ό όπόί�ός λαμβα� νεί την τίμη�  1,01. Ο καταλόγίσμό� ς τόυ δίαφε�ρό-

ντός επίβα� λλεταί στόν ε�κπτωτό όίκόνόμίκό�  φόρε�α με από� φαση της αναθε�τόυσας αρχη� ς, πόυ εκδί�δε-

ταί  σε  απόκλείστίκη�  πρόθεσμί�α  δεκαόκτω�  (18)  μηνω� ν  μετα�  την ε�κδόση καί  την κόίνόπόί�ηση της

από� φασης κη� ρυξης εκπτω� τόυ, καί εφό� σόν κατακυρωθεί� η πρόμη� θεία των αγαθω� ν πόυ δεν πρόσκόμί�-

στηκαν πρόσηκό� ντως από�  τόν ε�κπτωτό όίκόνόμίκό�  φόρε�α σε τρί�τό όίκόνόμίκό�  φόρε�α.  Γία την εί�-

σπραξη τόυ δίαφε�ρόντός από�  τόν ε�κπτωτό όίκόνόμίκό�  φόρε�α μπόρεί�  να εφαρμό� ζεταί η δίαδίκασί�α

τόυ Κω� δίκα Εί�σπραξης Δημό� σίων Εσό� δων. Τό δίαφε�ρόν είσπρα� ττεταί υπε�ρ της αναθε�τόυσας αρχη� ς.

δ) Επίπλε�όν, μπόρεί�  να επίβληθεί�  πρόσωρίνό� ς απόκλείσμό� ς τόυ αναδό� χόυ από�  τό συ� νόλό των συμ-

βα� σεων πρόμηθείω� ν η�  υπηρεσίω� ν των φόρε�ων πόυ εμπί�πτόυν στίς δίατα� ξείς τόυ ν. 4412/2016 κατα�

τα είδίκό� τερα πρόβλεπό� μενα στό α� ρθρό 74 τόυ ως α� νω νό� μόυ, περί� απόκλείσμόυ�  όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α

από�  δημό� σίες συμβα� σείς.

5.2.2. Αν τό υλίκό�  φόρτωθεί� - παραδόθεί� η�  αντίκατασταθεί� μετα�  τη λη� ξη τόυ συμβατίκόυ�  χρό� νόυ καί

με�χρί λη� ξης τόυ χρό� νόυ της παρα� τασης πόυ χόρηγη� θηκε, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 206 τόυ Ν.4412/16,
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επίβα� λλεταί πρό� στίμό156 πε�ντε τόίς εκατό�  (5%) επί�  της συμβατίκη� ς αξί�ας της πόσό� τητας πόυ παρα-

δό� θηκε εκπρό� θεσμα.

Τό παραπα� νω πρό� στίμό υπόλόγί�ζεταί επί� της συμβατίκη� ς αξί�ας των εκπρό� θεσμα παραδόθε�ντων υλί-

κω� ν, χωρί�ς ΦΠΑ. Εα� ν τα υλίκα�  πόυ παραδό� θηκαν εκπρό� θεσμα επηρεα� ζόυν τη χρησίμόπόί�ηση των υλί-

κω� ν πόυ παραδό� θηκαν εμπρό� θεσμα, τό πρό� στίμό υπόλόγί�ζεταί επί� της συμβατίκη� ς αξί�ας της συνόλί-

κη� ς πόσό� τητας αυτω� ν.

Κατα�  τόν υπόλόγίσμό�  τόυ χρόνίκόυ�  δίαστη� ματός της καθυστε�ρησης γία φό� ρτωση - παρα� δόση η�  αντί-

κατα� σταση των υλίκω� ν, με από� φαση τόυ απόφαίνόμε�νόυ όργα� νόυ, υ� στερα από�  γνωμόδό� τηση τόυ αρ-

μόδί�όυ όργα� νόυ, δεν λαμβα� νεταί υπό� ψη ό χρό� νός πόυ παρη� λθε πε�ραν τόυ ευ� λόγόυ, κατα�  τα δία� φόρα

στα� δία των δίαδίκασίω� ν,  γία τό όπόί�ό  δεν ευθυ� νεταί  ό  ανα� δόχός καί  παρατεί�νεταί,  αντί�στόίχα,  ό

χρό� νός φό� ρτωσης - παρα� δόσης.

Η εί�σπραξη τόυ πρόστί�μόυ καί των τό� κων επί�  της πρόκαταβόλη� ς γί�νεταί με παρακρα� τηση από�  τό

πόσό�  πληρωμη� ς τόυ αναδό� χόυ η� , σε περί�πτωση ανεπα� ρκείας η�  ε�λλείψης αυτόυ� , με ίσό� πόση κατα� πτω-

ση της εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης καί πρόκαταβόλη� ς αντί�στόίχα, εφό� σόν ό ανα� δόχός δεν καταθε�σεί

τό απαίτόυ� μενό πόσό� .

Σε περί�πτωση ε�νωσης όίκόνόμίκω� ν φόρε�ων, τό πρό� στίμό καί όί τό� κόί επίβα� λλόνταί αναλό� γως σε ό� λα

τα με�λη της ε�νωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων157

Ο ανα� δόχός μπόρεί� κατα�  των απόφα� σεων πόυ επίβα� λλόυν σε βα� ρός τόυ κυρω� σείς, δυνα� μεί των ό� ρων

των α� ρθρων 5.2 (Κη� ρυξη όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α εκπτω� τόυ - Κυρω� σείς), 6.1 (Χρό� νός παρα� δόσης υλίκω� ν),

6.4 (Από� ρρίψη συμβατίκω� ν υλίκω� ν – αντίκατα� σταση), καθω� ς καί κατ’ εφαρμόγη�  των συμβατίκω� ν

ό� ρων να ασκη� σεί πρόσφυγη�  γία λό� γόυς νόμίμό� τητας καί όυσί�ας ενω� πίόν τόυ φόρε�α πόυ εκτελεί�  τη

συ� μβαση με�σα σε ανατρεπτίκη�  πρόθεσμί�α (30) ημερω� ν από�  την ημερόμηνί�α της κόίνόπόί�ησης η�  της

πλη� ρόυς γνω� σης της σχετίκη� ς από� φασης. Η εμπρό� θεσμη α� σκηση της πρόσφυγη� ς αναστε�λλεί τίς επί-

βαλλό� μενες κυρω� σείς. Επί�  της πρόσφυγη� ς απόφασί�ζεί τό αρμόδί�ως απόφαίνό� μενό ό� ργανό, υ� στερα

από�  γνωμόδό� τηση τόυ πρόβλεπό� μενόυ στό τελευταί�ό εδα� φίό της περί�πτωσης β΄ της παραγρα� φόυ 11

τόυ α� ρθρόυ 221 τόυ ν.4412/2016 όργα� νόυ, εντό� ς πρόθεσμί�ας τρία� ντα (30) ημερω� ν από�  την α� σκηση�

της, α� λλως θεωρεί�ταί ως σίωπηρω� ς απόρρίφθεί�σα. Κατα�  της από� φασης αυτη� ς δεν χωρεί�  η α� σκηση

α� λλης όπόίασδη� πότε φυ� σης δίόίκητίκη� ς πρόσφυγη� ς. Αν κατα�  της από� φασης πόυ επίβα� λλεί κυρω� σείς

δεν ασκηθεί� εμπρό� θεσμα η πρόσφυγη�  η�  αν απόρρίφθεί� αυτη�  από�  τό απόφαίνό� μενό αρμόδί�ως ό� ργανό,

η από� φαση καθί�σταταί όρίστίκη� . Αν ασκηθεί� εμπρό� θεσμα πρόσφυγη� , αναστε�λλόνταί όί συνε�πείες της

από� φασης με�χρί αυτη�  να όρίστίκόπόίηθεί�.

156 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
157 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο,

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κα� θε  δίαφόρα�  μεταξυ�  των  συμβαλλό� μενων  μερω� ν  πόυ  πρόκυ� πτεί  από�  τίς  συμβα� σείς  πόυ

συνα� πτόνταί στό πλαί�σίό της παρόυ� σας δίακη� ρυξης, επίλυ� εταί με την α� σκηση πρόσφυγη� ς η�  αγωγη� ς

στό Δίόίκητίκό�  Εφετεί�ό της Περίφε�ρείας, στην όπόί�α εκτελεί�ταί εκα� στη συ� μβαση, κατα�  τα είδίκό� τερα

όρίζό� μενα στίς παρ. 1 ε�ως καί 6 τόυ α� ρθρόυ 205Α τόυ ν. 4412/2016158.  Πρίν από�  την α� σκηση της

πρόσφυγη� ς στό Δίόίκητίκό�  Εφετεί�ό πρόηγεί�ταί υπόχρεωτίκα�  η τη� ρηση της ενδίκόφανόυ� ς δίαδίκασί�ας

πόυ  πρόβλε�πεταί  στό  α� ρθρό  205  τόυ  ν.  4412/2016  καί  την  παρα� γραφό  5.3  της  παρόυ� σας,

δίαφόρετίκα�  η  πρόσφυγη�  απόρρί�πτεταί  ως  απαρα� δεκτη.  Αν  ό  ανα� δόχός  της  συ� μβασης  εί�ναί

κόίνόπραξί�α,  η  πρόσφυγη�  ασκεί�ταί  εί�τε  από�  την ί�δία εί�τε  από�  ό� λα τα με�λη της.  Δεν απαίτεί�ταί  η

τη� ρηση ενδίκόφανόυ� ς δίαδίκασί�ας αν ασκεί�ταί από�  τόν ενδίαφερό� μενό αγωγη� , στό δίκό� γραφό της

όπόί�ας δεν σωρευ� εταί αί�τημα ακυ� ρωσης η�  τρόπόπόί�ησης δίόίκητίκη� ς πρα� ξης η�  παρα� λείψης.

158 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανα� δόχός υπόχρεόυ� ταί να παραδω� σεί τα υλίκα�  σε χρόνίκό�  δία� στημα  9 ΜΗΝΩΝ. 

Ο συμβατίκό� ς χρό� νός παρα� δόσης των υλίκω� ν μπόρεί� να παρατεί�νεταί, πρίν από�  τη λη� ξη τόυ αρχίκόυ�

συμβατίκόυ�  χρό� νόυ παρα� δόσης, υπό�  τίς ακό� λόυθες σωρευτίκε�ς πρόυW πόθε�σείς: α) τηρόυ� νταί όί ό� ρόί

τόυ α� ρθρόυ 132 περί� τρόπόπόί�ησης συμβα� σεων κατα�  τη δία� ρκεία�  τόυς, β) ε�χεί εκδόθεί� αίτίόλόγημε�νη

από� φαση τόυ αρμό� δίόυ απόφαίνό� μενόυ όργα� νόυ της αναθε�τόυσας αρχη� ς  μετα�  από�  γνωμόδό� τηση

αρμό� δίόυ συλλόγίκόυ�  όργα� νόυ, εί�τε με πρωτόβόυλί�α της αναθε�τόυσας αρχη� ς καί εφό� σόν συμφωνεί� ό

ανα� δόχός, εί�τε υ� στερα από�  σχετίκό�  αί�τημα τόυ αναδό�χόυ, τό όπόί�ό υπόβα� λλεταί υπόχρεωτίκα�  πρίν

από�  τη λη� ξη τόυ συμβατίκόυ�  χρό� νόυ, γ) τό χρόνίκό�  δία� στημα της παρα� τασης εί�ναί ί�σό η�  μίκρό� τερό

από�  τόν αρχίκό�  συμβατίκό�  χρό� νό παρα� δόσης. Στην περί�πτωση παρα� τασης τόυ συμβατίκόυ�  χρό� νόυ

παρα� δόσης, ό χρό� νός παρα� τασης δεν συνυπόλόγί�ζεταί στόν συμβατίκό�  χρό� νό παρα� δόσης159.

Στην περί�πτωση παρα� τασης τόυ συμβατίκόυ�  χρό� νόυ παρα� δόσης ε�πείτα από�  αί�τημα τόυ αναδό�χόυ,

επίβα� λλόνταί όί κυρω� σείς πόυ πρόβλε�πόνταί στην παρα� γραφό 5.2.2 της παρόυ� σης.

Με αίτίόλόγημε�νη από� φαση τόυ αρμό� δίόυ απόφαίνό� μενόυ όργα� νόυ, η όπόί�α εκδί�δεταί υ� στερα από�

γνωμόδό� τηση τόυ όργα� νόυ της περ. β’ της παρ. 11 τόυ α� ρθρόυ 221 τόυ ν. 4412/2016, ό συμβατίκό� ς

χρό� νός φό� ρτωσης παρα� δόσης των υλίκω� ν μπόρεί�  να μετατί�θεταί. Μετα� θεση επίτρε�πεταί μό� νό ό� ταν

συντρε�χόυν λό� γόί ανωτε�ρας βί�ας η�  α� λλόί ίδίαίτε�ρως σόβαρόί�  λό� γόί, πόυ καθίστόυ� ν αντίκείμενίκω� ς

αδυ� νατη  την  εμπρό� θεσμη  παρα� δόση  των  συμβατίκω� ν  είδω� ν.  Στίς  περίπτω� σείς  μετα� θεσης  τόυ

συμβατίκόυ�  χρό� νόυ φό� ρτωσης παρα� δόσης δεν επίβα� λλόνταί κυρω� σείς.

6.1.2. Εα� ν λη� ξεί ό συμβατίκό� ς χρό� νός παρα� δόσης, χωρί�ς να υπόβληθεί� εγκαί�ρως αί�τημα παρα� τασης η� ,

εα� ν  λη� ξεί  ό  παραταθεί�ς,  κατα�  τα  ανωτε�ρω,  χρό� νός,  χωρί�ς  να  παραδόθεί�  τό  υλίκό� ,  ό  ανα� δόχός

κηρυ� σσεταί ε�κπτωτός.

6.1.3. Ο ανα� δόχός υπόχρεόυ� ταί να είδόπόίεί�  την υπηρεσί�α πόυ εκτελεί�  την πρόμη� θεία, την απόθη� κη

υπόδόχη� ς  των  υλίκω� ν  καί  την  επίτρόπη�  παραλαβη� ς,  γία  την  ημερόμηνί�α  πόυ  πρότί�θεταί  να

παραδω� σεί τό υλίκό� , τόυλα� χίστόν πε�ντε (5) εργα� σίμες ημε�ρες νωρί�τερα.

Μετα�  από�  κα� θε  πρόσκό� μίση υλίκόυ�  στην απόθη� κη υπόδόχη� ς  αυτω� ν,  ό  ανα� δόχός  υπόχρεόυ� ταί  να

υπόβα� λεί  στην  υπηρεσί�α  απόδείκτίκό� ,  θεωρημε�νό  από�  τόν  υπευ� θυνό  της  απόθη� κης,  στό  όπόί�ό

αναφε�ρεταί  η  ημερόμηνί�α  πρόσκό� μίσης,  τό  υλίκό� ,  η  πόσό� τητα  καί  ό  αρίθμό� ς  της  συ� μβασης  σε

εκτε�λεση της όπόί�ας πρόσκόμί�στηκε.

159 Παρ. 1 και 2 άρθρου 206
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6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβη�  των υλίκω� ν  γί�νεταί  από�  επίτρόπε�ς,  πρωτόβα� θμίες η�  καί  δευτερόβα� θμίες,  πόυ

συγκρότόυ� νταί συ� μφωνα με την παρ. 11 περ. β τόυ α� ρθρόυ 221 τόυ ν. 4412/16160 συ� μφωνα με τα

όρίζό� μενα  στό  α� ρθρό  208  τόυ  ως  α� νω  νό� μόυ.  Κατα�  την  δίαδίκασί�α  παραλαβη� ς  των  υλίκω� ν

δίενεργεί�ταί  πόσότίκό� ς  καί  πόίότίκό� ς  ε�λεγχός  καί  εφό� σόν  τό  επίθυμεί�  μπόρεί�  να  παραστεί�  καί  ό

πρόμηθευτη� ς. Τό κό� στός της δίενε�ργείας των ελε�γχων βαρυ� νεί τόν ανα� δόχό.

Η επίτρόπη�  παραλαβη� ς, μετα�  τόυς πρόβλεπό� μενόυς ελε�γχόυς συντα� σσεί πρωτό� κόλλα (μακρόσκόπίκό�

- όρίστίκό�  - παραλαβη� ς τόυ υλίκόυ�  με παρατηρη� σείς - από� ρρίψης των υλίκω� ν) συ� μφωνα με την παρ.3

τόυ α� ρθρόυ 208 τόυ ν.  4412/2016.

Τα  πρωτό� κόλλα  πόυ  συντα� σσόνταί  από�  τίς  επίτρόπε�ς  (πρωτόβα� θμίες  –  δευτερόβα� θμίες)

κόίνόπόίόυ� νταί υπόχρεωτίκα�  καί στόυς αναδό� χόυς.

Υλίκα�  πόυ απόρρί�φθηκαν η�  κρί�θηκαν παραληπτε�α με ε�κπτωση επί�  της συμβατίκη� ς τίμη� ς, με βα� ση

τόυς  ελε�γχόυς  πόυ  πραγματόπόί�ησε  η  πρωτόβα� θμία  επίτρόπη�  παραλαβη� ς,  μπόρόυ� ν  να

παραπε�μπόνταί γία επανεξε�ταση σε δευτερόβα� θμία επίτρόπη�  παραλαβη� ς  υ� στερα από�  αί�τημα τόυ

αναδό� χόυ η�  αυτεπα� γγελτα συ� μφωνα με την παρ.  5 τόυ α� ρθρόυ 208 τόυ ν.  4412/2016.  Τα ε�ξόδα

βαρυ� νόυν σε κα� θε περί�πτωση τόν ανα� δόχό.

Επί�σης,  εα� ν  ό  τελευταί�ός  δίαφωνεί�  με  τα  απότελε�σματα  των  εργαστηρίακω� ν  εξετα� σεων  πόυ

δίενεργη� θηκαν  από�  πρωτόβα� θμίες  η�  δευτερόβα� θμίες  επίτρόπε�ς  παραλαβη� ς  μπόρεί�  να  ζητη� σεί

εγγρα� φως εξε�ταση κατ΄ ε�φεση των όίκεί�ων αντίδείγμα� των, με�σα σε ανατρεπτίκη�  πρόθεσμί�α εί�κόσί

(20) ημερω� ν από�  την γνωστόπόί�ηση σε αυτό� ν  των απότελεσμα� των της αρχίκη� ς  εξε�τασης,  με τόν

τρό� πό πόυ περίγρα� φεταί στην παρ. 8 τόυ α� ρθρόυ 208 τόυ ν. 4412/2016.

Τό απότε�λεσμα της κατ’ ε�φεση εξε�τασης εί�ναί υπόχρεωτίκό�  καί τελεσί�δίκό καί γία τα δυ� ό με�ρη.

Ο  ανα� δόχός  δεν  μπόρεί�  να  ζητη� σεί  παραπόμπη�  σε  δευτερόβα� θμία  επίτρόπη�  παραλαβη� ς  μετα�  τα

απότελε�σματα της κατ’ ε�φεση εξε�τασης.

6.2.2. Η  παραλαβη�  των  υλίκω� ν  καί  η  ε�κδόση  των  σχετίκω� ν  πρωτόκό� λλων  παραλαβη� ς

πραγματόπόίεί�ταί με�σα σε χρόνίκό�  δία� στημα 15 ημερω� ν από�  την παραλαβη�  της εν λό� γω πρόμη� θείας

κί εφό� σόν ε�χόυν όλόκληρωθεί� όί ε�λεγχόί . 

Αν η παραλαβη�  των υλίκω� ν καί η συ� νταξη τόυ σχετίκόυ�  πρωτόκό� λλόυ δεν πραγματόπόίηθεί� από�  την

επίτρόπη�  παρακόλόυ� θησης καί παραλαβη� ς με�σα στόν όρίζό� μενό από�  τη συ� μβαση χρό� νό, θεωρεί�ταί

160 Άρθρο  221  παρ.  11  β)  του  ν.  4412/2016:  “Για  την  παρακολούθηση  και  την  παραλαβή  της  σύμβασης  προμήθειας
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου.  Το  όργανο  αυτό  εισηγείται  για  όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της  σύμβασης,
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου
και εισηγείται  τη  λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.  Με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινομένου  οργάνου  μπορεί  να  συγκροτείται  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  με  τις
παραπάνω αρμοδιότητες”

Σελίδα 68





ό� τί η παραλαβη�  συντελε�σθηκε αυτόδί�καία, με κα� θε επίφυ� λαξη των δίκαίωμα� των τόυ Δημόσί�όυ καί

εκδί�δεταί  πρός τόυ� τό σχετίκη�  από� φαση τόυ αρμόδί�όυ απόφαίνόμε�νόυ όργα� νόυ,  με  βα� ση μό� νό τό

θεωρημε�νό  από�  την  υπηρεσί�α  πόυ  παραλαμβα� νεί  τα  υλίκα�  απόδείκτίκό�  πρόσκό� μίσης  τόυ� των,

συ� μφωνα δε με την από� φαση αυτη�  η απόθη� κη τόυ φόρε�α εκδί�δεί δελτί�ό είσαγωγη� ς τόυ υλίκόυ�  καί

εγγραφη� ς τόυ στα βίβλί�α της, πρόκείμε�νόυ να πραγματόπόίηθεί� η πληρωμη�  τόυ αναδό� χόυ.

Ανεξα� ρτητα  από�  την,  κατα�  τα  ανωτε�ρω,  αυτόδί�καίη  παραλαβη�  καί  την  πληρωμη�  τόυ  αναδό� χόυ,

πραγματόπόίόυ� νταί όί πρόβλεπό� μενόί από�  την συ� μβαση ε�λεγχόί από�  επίτρόπη�  πόυ συγκρότεί�ταί με

από� φαση τόυ αρμόδί�όυ απόφαίνόμε�νόυ όργα� νόυ, στην όπόί�α δεν μπόρεί� να συμμετε�χόυν ό πρό� εδρός

καί  τα με�λη  της  επίτρόπη� ς  πόυ δεν πραγματόπόί�ησε την παραλαβη�  στόν πρόβλεπό� μενό από�  την

συ� μβαση χρό� νό. Η παραπα� νω επίτρόπη�  παραλαβη� ς πρόβαί�νεί σε ό� λες τίς δίαδίκασί�ες παραλαβη� ς πόυ

πρόβλε�πόνταί από�  την ως α� νω παρα� γραφό 1 καί τό α� ρθρό 208 τόυ ν. 4412/2016 καί συντα� σσεί τα

σχετίκα�  πρωτό� κόλλα. Οί εγγυητίκε�ς επίστόλε�ς πρόκαταβόλη� ς καί καλη� ς εκτε�λεσης δεν επίστρε�φόνταί

πρίν από�  την όλόκλη� ρωση ό� λων των πρόβλεπόμε�νων από�  τη συ� μβαση ελε�γχων καί τη συ� νταξη των

σχετίκω� ν πρωτόκό� λλων161.

6.3 Ειδικοί  όροι  ναύλωσης  –  ασφάλισης  -  ανακοίνωσης  φόρτωσης  και  ποιοτικού

ελέγχου στο εξωτερικό

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε  περί�πτωση  όρίστίκη� ς  από� ρρίψης  όλό� κληρης  η�  με�ρόυς  της  συμβατίκη� ς  πόσό� τητας  των

υλίκω� ν, με από� φαση τόυ απόφαίνόμε�νόυ όργα� νόυ υ� στερα από�  γνωμόδό� τηση τόυ αρμό� δίόυ όργα� νόυ,

μπόρεί� να εγκρί�νεταί αντίκατα� σταση�  της με α� λλη, πόυ να εί�ναί συ� μφωνη με τόυς ό� ρόυς της συ� μβασης,

με�σα σε τακτη�  πρόθεσμί�α πόυ όρί�ζεταί από�  την από� φαση αυτη� .

6.4.2. Αν η αντίκατα� σταση γί�νεταί μετα�  τη λη� ξη τόυ συμβατίκόυ�  χρό� νόυ, η πρόθεσμί�α πόυ όρί�ζεταί

γία την αντίκατα� σταση δεν μπόρεί� να εί�ναί μεγαλυ� τερη τόυ 1/2 τόυ συνόλίκόυ�  συμβατίκόυ�  χρό� νόυ, ό

δε ανα� δόχός θεωρεί�ταί ως εκπρό� θεσμός καί υπό� κείταί σε κυρω� σείς λό� γω εκπρό� θεσμης παρα� δόσης.

Αν  ό  ανα� δόχός  δεν  αντίκαταστη� σεί  τα  υλίκα�  πόυ  απόρρί�φθηκαν  με�σα  στην  πρόθεσμί�α  πόυ  τόυ

τα� χθηκε  καί  εφό� σόν  ε�χεί  λη� ξεί  ό  συμβατίκό� ς  χρό� νός,  κηρυ� σσεταί  ε�κπτωτός  καί  υπό� κείταί  στίς

πρόβλεπό� μενες κυρω� σείς.

6.4.3. Η επίστρόφη�  των υλίκω� ν πόυ απόρρί�φθηκαν γί�νεταί συ� μφωνα με τα πρόβλεπό� μενα στίς παρ. 2

καί 3 τόυ α� ρθρόυ 213 τόυ ν. 4412/2016.

161 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764),
η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας162

Κατα�  την περί�όδό της εγγυημε�νης λείτόυργί�ας, ό ανα� δόχός ευθυ� νεταί γία την καλη�  λείτόυργί�α τόυ

αντίκείμε�νόυ  της  πρόμη� θείας.  Επί�σης,  όφεί�λεί  κατα�  τό  χρό� νό  της  εγγυημε�νης  λείτόυργί�ας  να

πρόβαί�νεί στην πρόβλεπό� μενη συντη� ρηση καί να απόκαταστη� σεί όπόίαδη� πότε βλα� βη με τρό� πό καί σε

χρό� νό πόυ περίγρα� φεταί στίς τεχνίκε�ς πρόδίαγραφε�ς καί στα λόίπα�  τευ� χη της συ� μβασης.

Γία την παρακόλόυ� θηση της εκπλη� ρωσης των συμβατίκω� ν υπόχρεω� σεων τόυ αναδό� χόυ η επίτρόπη�

παρακόλόυ� θησης καί παραλαβη� ς  η�  η  είδίκη�  επίτρόπη�  πόυ όρί�ζεταί γία τόν σκόπό�  αυτό� ν  από�  την

αναθε�τόυσα  αρχη� 163 πρόβαί�νεί  στόν  απαίτόυ� μενό  ε�λεγχό  της  συμμό� ρφωσης  τόυ  αναδό� χόυ  στα

πρόβλεπό� μενα στην συ� μβαση γία την εγγυημε�νη λείτόυργί�α καθ’ ό� λόν τόν χρό� νό ίσχυ� ός της τηρω� ντας

σχετίκα�  πρακτίκα� .  Σε  περί�πτωση  μη  συμμό� ρφωσης  τόυ  αναδό� χόυ  πρός  τίς  συμβατίκε�ς  τόυ

υπόχρεω� σείς,  επίτρόπη�  είσηγεί�ταί  στό  απόφαίνό� μενό  ό� ργανό  της  συ� μβασης  την  ε�κπτωση  τόυ

αναδό� χόυ.

Με�σα σε ε�να (1) μη� να από�  την λη� ξη τόυ πρόβλεπό� μενόυ χρό� νόυ της εγγυημε�νης λείτόυργί�ας η ως α� νω

επίτρόπη�  συντα� σσεί  σχετίκό�  πρωτό� κόλλό  παραλαβη� ς  της  εγγυημε�νης  λείτόυργί�ας,  στό  όπόί�ό

απόφαί�νεταί γία την συμμό� ρφωση τόυ αναδό� χόυ στίς απαίτη� σείς της συ� μβασης. Σε περί�πτωση μη

συμμό� ρφωσης,  όλίκη� ς  η�  μερίκη� ς,  τόυ  αναδό� χόυ,  τό  συλλόγίκό�  ό� ργανό  μπόρεί�  να  πρότεί�νεί  την

κατα� πτωση της εγγυη� σεως καλη� ς λείτόυργί�ας πόυ πρόβλε�πεταί στό α� ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 περί�

εγγυη� σεων καί  στην  παρα� γραφό4.1.2  της  παρόυ� σας.  Τό  πρωτό� κόλλό  εγκρί�νεταί  από�  τό  αρμό� δίό

απόφαίνό� μενό ό� ργανό.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής164

Δεν πρόβλε�πεταί 

6.7.1

6.7.2

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

162 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
163 Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016
164 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της

Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

CPV: 44212321-5 Στέγαστρα λεωφορείων 

Α.Μ.     29/2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  συνοδεύει  τη  μελέτη  «Προμήθεια  και  τοποθέτηση  στεγάστρων  για  την

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Παλαμά».

Ο  Δήμος  Παλαμά  ανταποκρινόμενος  στην  με  αρ.  πρωτ.  4721/23-01-2019  Πρόσκληση  (σχετ.

ΑΔΑ:ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78)  του  Τμήματος  Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων  και  Διαχείρισης  Π.Δ.Ε.  του

Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,

που  αφορά  την  «Προμήθεια  εξοπλισμού,  κατασκευή,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  στεγάστρων,  για  τη

δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της

χώρας», υπέβαλλε πρόταση για ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα, η οποία εντάχθηκε με την Α.Π. 40982/1-

6-2021 απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών.

Ο Δήμος Παλαμά εξυπηρετείται με υπεραστική συγκοινωνία και μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΙΙ» θα προμηθευτεί και θα τοποθετήσει σε επιλεγμένα σημεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παλαμά

στέγαστρα για την εξυπηρέτηση των επιβατών, μετά από συνεννόηση με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ

και την θετική γνωμοδότηση του ΟΑΣΑ ΑΕ, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές & τις βασικές αρχές

κατασκευής και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων της Πρόσκλησης V.

Η  παρούσα  προμήθεια  σκοπό έχει  την  αναβάθμιση της  ποιότητας  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  του

επιβατικού  κοινού  των  γραμμών  του  Δήμου  Παλαμά  και  αφορά  την  αντικατάσταση  υπαρχόντων

στεγάστρων, λόγω του ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν υποστεί ζημιές – διάβρωση από τις καιρικές

συνθήκες και χρειάζονται αντικατάσταση.

Ειδικότερα, προβλέπεται να γίνει προμήθεια και τοποθέτηση δεκατριών (13) νέων στεγάστρων τύπου Α

(μήκους  4.00  μέτρων),  τα  οποία  θα  είναι  πλήρως  εναρμονισμένα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που

αφορούν στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση και  κατασκευή των στεγάστρων,  καθώς και  τα  λειτουργικά
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χαρακτηριστικά τους, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και ενός

(1) στεγάστρου τύπου Β και ενός (1) τύπου Γ. 

Συγκεκριμένα θα γίνει  προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για στάση λεωφορείων στις παρακάτω

θέσεις: 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΗΣ

1 τ.κ ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ

Εξόδός όίκίσμόυ�  πρός 

Παλαμα� , αρίστερα� ΤΥΠΟΥ Α Χ=328914, Ψ=4363304

2 δ.κ ΠΑΛΑΜΑ

Εί�σόδός από�  Καρδί�τσα, 

δεξία� ΤΥΠΟΥ Α Χ=334031, Ψ=4369179

3 τ.κ ΒΛΟΧΟΥ

Εξόδός όίκίσμόυ�  πρός 

Αγ. Δημη� τρίό ΤΥΠΟΥ Α Χ=335956, Ψ=4375954

4

τ.κ ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πλατεί�α ΤΥΠΟΥ Α Χ=337729, Ψ=4375377

5 τ.κ ΦΥΛΛΟΥ Πλατεί�α ΤΥΠΟΥ Α Χ=343559, Ψ=4365938

6 τ.κ ΛΕΥΚΗΣ Πλατεί�α ΤΥΠΟΥ Α Χ=348310, Ψ=4360663

7 Συν ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Βό� ρεία της πλατεί�ας, 

στην 1η κόίνότίκη�  όδό� ΤΥΠΟΥ Α Χ=342180, Ψ=4364502

8 τ.κ ΚΟΣΚΙΝΑ Πλατεί�α ΤΥΠΟΥ Β Χ=328851, Ψ=4373135

9

τ.κ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α Χ=332485, Ψ=4374318

10 τ.κ ΙΤΕΑΣ

Είσόδός όίκίσμόυ�  από�  

Παλαμα� ΤΥΠΟΥ Α Χ=341126, Ψ=4369336

11 τ.κ ΙΤΕΑΣ

Εί�σόδός όίκίσμόυ�  από�  

Λα� ρίσα ΤΥΠΟΥ Α Χ=342573, Ψ=4368615

12 τ.κ ΣΥΚΕΩΝΑΣ Εξόδός όίκίσμόυ�  πρός ΤΥΠΟΥ Α Χ=345906, Ψ=4371917

13 τ.κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ

Εί�σόδός όίκίσμόυ� , 

Γυμνα� σίό Λυ� κείό ΤΥΠΟΥ Α Χ=319328, Ψ=4372039

14 τ.κ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ

Εξόδός όίκίσμόυ�  νότία 

πρός την Επαρχίακη�  

όδό�  Πρόαστί�όυ- 

Σερβωτω� ν ΤΥΠΟΥ Γ Χ=316971, Ψ=4369920

15 τ.κ ΜΑΡΑΘΕΑΣ Απε�ναντί της πλατεί�ας ΤΥΠΟΥ Α Χ=327576, Ψ=4377516
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1.

ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣ

(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Α)
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2. ΠΑΛΑΜΑΣ  

(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Α)

3. ΒΛΟΧΟΣ  
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(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Α)

4. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Α)

5. ΦΥΛΛΟ  
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(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Α)

6. ΛΕΥΚΗ  

(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Α)
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7. ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ  

(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Α)

8. ΚΟΣΚΙΝΑ  

(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Β)
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9. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  

(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Α)

10. ΙΤΕΑ   

(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Α)
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11. ΙΤΕΑ

(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Α)

12. ΣΥΚΕΩΝΑ  

(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Α)
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13. ΠΡΟΑΣΤΙΟ   

(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Α)

14. ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ   

(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Γ  )  
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15. ΜΑΡΑΘΕΑ  

(ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ Α)

Ο  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  σε  57.824,00  €  με  ΦΠΑ  24%  και  η  δαπάνη  θα
χρηματοδοτηθεί  από  πόρους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  μέσω  του  χρηματοδοτικού  προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,στο πλαίσιο της πρόσκλησης V, με το ποσό των 50.000€, σύμφωνα με την 40982/1-6-
201 (ΑΔΑ: 657246ΜΤΛ6-3Ν5) απόφαση ένταξης, ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010  και από ίδιους πόρους του
Δήμου Παλαμά με το ποσό 7.824,00€ σύμφωνα με την 5/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. 

Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  θα  βαρύνει  την  με  Κ.Α.  :  64-7135.08  σχετική  πίστωση  του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Παλαμά. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν.  4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016
τεύχος  Α’):  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε              57.824,00 € 

Αναλύεται ως εξής :                                      προμήθειες       46.632,26 €

ΦΠΑ  24%     11.191,74 € 

Παλαμάς 23 – 8 – 2022

Οι συντάκτες  

Γίαν. Νταρντα� νη Γ. Καραμαλί�γκας Χρη� στός Παζα� ρας

Πόλίτίκό� ς Μηχ/κό� ςTE Ηλεκτρόλό� γός  Μηχ/κό� ς ΤΕ Μηχανίκό� ς

Πληρόφόρίκη� ς,MSc
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ( ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κωδικός Μοναδα
Ποσότη-

τα Τιμή Δαπάνη Ολικη

άρθρου Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ Α - ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

Στε�γαστρό στα� σης λεωφόρεί�όυ Τίμη�

1 τυ� πόυ Α Εμπόρί�όυ τεμ
13,00 3.200,00

41.600,00 €

Στε�γαστρό στα� σης λεωφόρεί�όυ Τίμη�
2 τυ� πόυ Β Εμπόρί�όυ τεμ 1,00 2.800,00 2.800,00 €

Στε�γαστρό στα� σης λεωφόρεί�όυ Τίμη�

3 τυ� πόυ Γ Εμπόρί�όυ τεμ 1,00 2.232,26 2.232,26 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 46.632,26 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 46.632,26 €

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ     24% 11.191,74 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 57.824,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ       23    -  8 - 2022 Παλαμα� ς   23  - 8 - 2022
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ της Δ/ΝΣΗΣ 
Τ.Υ όί συντα� κτες

ΤΖΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ Γ. Νταρντα� νη
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Πόλίτίκό� ς Μηχ/κό� ς Τ.Ε

Γ. Καραμαλί�γκας
Ηλεκτρόλό� γός Μηχανίκό� ς

Χρ. Παζα� ρας
ΤΕ. Μηχανίκό� ς 
Πληρόφόρίκη� ς,Msc
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας

Ο  Δη� μός  Παλαμα�  ανταπόκρίνό� μενός  στην  με  αρ.  πρωτ.  4721/23-01-2019  Πρό� σκληση  (σχετ.

ΑΔΑ:ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78)  τόυ  Τμη� ματός  Αναπτυξίακω� ν  Πρόγραμμα� των  καί  Δίαχεί�ρίσης  Π.Δ.Ε.  τόυ

Υπόυργεί�όυ  Εσωτερίκω� ν,  γία  την  υπόβόλη�  πρότα� σεων  χρηματόδό� τησης  στό  πρό� γραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», πόυ αφόρα�  την «Πρόμη� θεία εξόπλίσμόυ� ,  κατασκευη� ,  μεταφόρα�  καί τόπόθε�τηση

στεγα� στρων, γία τη δημίόυργί�α η�  καί αναβα� θμίση των στα� σεων, γία την εξυπηρε�τηση τόυ επίβατίκόυ�

κόίνόυ�  των δη� μων της  χω� ρας»,  υπε�βαλλε  πρό� ταση  γία  ε�νταξη στό  εν  λό� γω πρό� γραμμα,  η  όπόί�α

εντα� χθηκε με την Α.Π 40982/1-6-2021 από� φαση τόυ Αναπληρωτη�  υπόυργόυ�  Εσωτερίκω� ν.

Ο  Δη� μός  Παλαμα�  εξυπηρετεί�ταί  με  υπεραστίκη�  συγκόίνωνί�α  καί  με�σω  τόυ  πρόγρα� μματός

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» θα πρόμηθευτεί� καί θα τόπόθετη� σεί σε επίλεγμε�να σημεί�α της ευρυ� τερης περίόχη� ς

τόυ  Δη� μόυ  Παλαμα�  στε�γαστρα  γία  την  εξυπηρε�τηση  των  επίβατω� ν,  συ� μφωνα  με  τίς  Τεχνίκε�ς

Πρόδίαγραφε�ς  &  τίς  βασίκε�ς  αρχε�ς  κατασκευη� ς  καί  τόπόθε�τησης  στεγα� στρων  στα� σεων  της

Πρό� σκλησης V.

Η παρόυ� σα πρόμη� θεία, σκόπό�  ε�χεί την αναβα� θμίση της πόίό� τητας των παρεχό� μενων υπηρεσίω� ν τόυ

επίβατίκόυ�  κόίνόυ�  των γραμμω� ν  τόυ Δη� μόυ Παλαμα�  καί  αφόρα�  την αντίκατα� σταση  υπαρχό� ντων

στεγα� στρων  λό� γω  τόυ  ό� τί  τα  περίσσό� τερα  από�  αυτα�  ε�χόυν  υπόστεί�  ζημίε�ς  –  δία� βρωση  από�  τίς

καίρίκε�ς συνθη� κες καί χρεία� ζόνταί αντίκατα� σταση.

Είδίκό� τερα,  πρόβλε�πεταί  να  γί�νεί  πρόμη� θεία  καί  τόπόθε�τηση  δεκατρίω� ν  (13)  νε�ων  στεγα� στρων

τυ� πόυ Α (μη� κόυς 4.00 με�τρων), πόυ θα εί�ναί πλη� ρως εναρμόνίσμε�να με τίς τεχνίκε�ς πρόδίαγραφε�ς

πόυ  αφόρόυ� ν  στην  αρχίτεκτόνίκη�  δίαμό� ρφωση  καί  κατασκευη�  των  στεγα� στρων  καθω� ς  καί  τα

λείτόυργίκα�  χαρακτηρίστίκα�  τόυς,  ό� πως  αναφε�ρόνταί  στην  Πρό� σκληση  V τόυ  Υπόυργεί�όυ

Εσωτερίκω� ν, αλλα�  καί ενό� ς (1) στεγα� στρόυ τυ� πόυ Β καί ενό� ς (1) τυ� πόυ Γ.

Συγκεκρίμε�να  θα  γί�νεί  πρόμη� θεία  καί  τόπόθε�τηση  στεγα� στρων  γία  στα� ση  λεωφόρεί�ων  στίς

παρακα� τω θε�σείς:
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Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

ΘΕΣΗΣ

1 τ.κ ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ

Εξόδός όίκίσμόυ�  πρός

Παλαμα� , αρίστερα� ΤΥΠΟΥ Α Χ=328914, Ψ=4363304

2 δ.κ ΠΑΛΑΜΑ

Εί�σόδός από�  Καρδί�τσα,

δεξία� ΤΥΠΟΥ Α Χ=334031, Ψ=4369179

3 τ.κ ΒΛΟΧΟΥ

Εξόδός όίκίσμόυ�  πρός

Αγ. Δημη� τρίό ΤΥΠΟΥ Α Χ=335956, Ψ=4375954

4

τ.κ ΑΓ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πλατεί�α ΤΥΠΟΥ Α Χ=337729, Ψ=4375377

5 τ.κ ΦΥΛΛΟΥ Πλατεί�α ΤΥΠΟΥ Α Χ=343559, Ψ=4365938

6 τ.κ ΛΕΥΚΗΣ Πλατεί�α ΤΥΠΟΥ Α Χ=348310, Ψ=4360663

7 Συν ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Βό� ρεία της πλατεί�ας,

στην 1η κόίνότίκη�  όδό� ΤΥΠΟΥ Α Χ=342180, Ψ=4364502

8 τ.κ ΚΟΣΚΙΝΑ Πλατεί�α ΤΥΠΟΥ Β Χ=328851, Ψ=4373135

9

τ.κ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α Χ=332485, Ψ=4374318

10 τ.κ ΙΤΕΑΣ

Είσόδός όίκίσμόυ�  από�

Παλαμα� ΤΥΠΟΥ Α Χ=341126, Ψ=4369336

11 τ.κ ΙΤΕΑΣ

Εί�σόδός όίκίσμόυ�  από�

Λα� ρίσα ΤΥΠΟΥ Α Χ=342573, Ψ=4368615

12 τ.κ ΣΥΚΕΩΝΑΣ Εξόδός όίκίσμόυ�  πρός ΤΥΠΟΥ Α Χ=345906, Ψ=4371917

13 τ.κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ

Εί�σόδός όίκίσμόυ� ,

Γυμνα� σίό Λυ� κείό ΤΥΠΟΥ Α Χ=319328, Ψ=4372039

14 τ.κ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ

Εξόδός όίκίσμόυ�  νότία

πρός την Επαρχίακη�

όδό�  Πρόαστί�όυ-

Σερβωτω� ν ΤΥΠΟΥ Γ Χ=316971, Ψ=4369920

15 τ.κ ΜΑΡΑΘΕΑΣ Απε�ναντί της πλατεί�ας ΤΥΠΟΥ Α Χ=327576, Ψ=4377516

Ο πρόδίαγραφό� μενός εξόπλίσμό� ς θα παραδόθεί� πλη� ρως τόπόθετημε�νός, ε�τόίμός πρός χρη� ση.

Η τελίκη�  χωρόθε�τηση των στεγα� στρων θα γί�νεί κατό� πίν υπό� δείξης από�  την Αναθε�τόυσα Αρχη� .
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Άρθρο 2ο: Συμβατικά στοιχεία

Στόίχεί�α της συ� μβασης πόυ θα πρόσαρτηθόυ� ν σε αυτη�  κατα�  σείρα�  ίσχυ� ός εί�ναί:

α. Οί Τεχνίκε�ς πρόδίαγραφε�ς, 

β. Η Τεχνίκη�  Περίγραφη� , 

γ. Ο Ενδείκτίκό� ς ΠρόυW πόλόγίσμό� ς,

δ. Η Γενίκη�  & Είδίκη�  Συγγραφη�  Υπόχρεω� σεων,

ε. Η πρόσφόρα�  τόυ μείόδό� τη (όίκόνόμίκη� )

Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτε�λεση της πρόμη� θείας δίε�πεταί από� :

1. Τόυ N.3463/2006 «Κυ� ρωσης τόυ Κω� δίκα Δη� μων καί Κόίνότη� των» (ΦΕΚ Α 114/08.06.2006), ό� πως

αναδίατυπω� θηκε με τόν Ν. 3536/2007 «Είδίκε�ς ρυθμί�σείς θεμα� των μεταναστευτίκη� ς πόλίτίκη� ς καί

λόίπω� ν ζητημα� των αρμόδίό� τητας Υπόυργεί�όυ Εσωτερίκω� ν, Δημό� σίας Δίόί�κησης καί Απόκε�ντρωσης»

(ΦΕΚ 42/Α'/23.2.2007).

2. Τόυ Ν. 3852/2010 «Νε�α αρχίτεκτόνίκη�  της αυτόδίόί�κησης καί της απόκεντρωμε�νης δίόί�κησης –

Πρό� γραμμα Καλλίκρα� της» (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010).

3. Τόυ Ν. 3852/2010 «Κυ� ρωση Κω� δίκα Δίόίκητίκη� ς Δίαδίκασί�ας καί α� λλες δίατα� ξείς».

4. Τόυ  α� ρθρόυ  24  τόυ  Ν.  2198/94,  σχετίκα�  με  την  «Παρακρα� τηση  φό� ρόυ  στό  είσό� δημα  από�

εμπόρίκε�ς επίχείρη� σείς» (ΦΕΚ 43 Α /22.3.1994).

5. Τόυ Ν.3548/2007 «Καταχω� ρηση δημόσίευ� σεων των φόρε�ων τόυ Δημόσί�όυ στό νόμαρχίακό�  καί

τόπίκό�  Τυ� πό καί α� λλες δίατα� ξείς» (ΦΕΚ 68/Α/2007).

6. Τόυ α� ρθρόυ 8 τόυ Ν.2741/99,  «Ενίαί�ός  Φόρε�ας  Ελε�γχόυ Τρόφί�μων,  α� λλες  ρυθμί�σείς  θεμα� των

αρμόδίό� τητας τόυ Υπόυργεί�όυ Ανα� πτυξης καί λόίπε�ς δίατα� ξείς», σχετίκα�  με τίς Κρατίκε�ς Πρόμη� θείες

(ΦΕΚ. Α' 199/28.09.1999).

7. Τόυ  Ν.3861/2010  «Ενί�σχυση  δίαφα� νείας  με  την  υπόχρεωτίκη�  ανα� ρτηση  νό� μων  καί  πρα� ξεων

κυβερνητίκω� ν,  δίόίκητίκω� ν  καί  αυτόδίόίκηθη� καν  όργα� νων  στό  δίαδί�κτυό  «Πρό� γραμμα  Δίαυ� γεία»

(ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010). 

8. Τόυ π.δ.80/2016(Α΄145)“Ανα� ληψηυπόχρεω� σεωναπό� τόυςΔίατα� κτες”.

9. Τίς  δίατα� ξείς  τόυ  Ν.  4412/2016  «Δημό� σίες  Συμβα� σείς  Έργων,  Πρόμηθείω� ν  καί  Υπηρεσίω� ν

(πρόσαρμόγη�  στίς  Οδηγί�ες  2014/24/ΕΕ  καί  2014/25/ΕΕ)»,  ό� πωςτρόπόπόίη� θηκεκαίίσχυ� εί,
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(Ν.4608/19(ΦΕΚ-66Α/25.4.19),Ν.4605/19(ΦΕΚ-52Α/1.4.19),Ν.4782/21(ΦΕΚ-36Α/9.3.21).

10. Τόυ  α� ρθρόυ  1  τόυ  Ν.4250/2014  «Δίόίκητίκε�ς  Απλόυστευ� σείς  -  Καταργη� σείς,  Συγχωνευ� σείς

Νόμίκω� ν  Πρόσω� πων  καί  Υπηρεσίω� ν  τόυ  Δημόσί�όυ  Τόμε�α  -  Τρόπόπόί�ηση  Δίατα� ξεων  τόυ  π.δ.

318/1992 (Α' 161) καί λόίπε�ς ρυθμί�σείς» (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014), περί� κατα� ργησης της υπόχρε�ωσης

επίκυρω� σεων αντίγρα� φων εγγρα� φων.

11. Τόυ Ν.4155/2013 «Εθνίκό�  Συ� στημα Ηλεκτρόνίκω� ν Δημόσί�ων Συμβα� σεων καί α� λλες Δίατα� ξείς»

(ΦΕΚ Α΄ 120/29.05.2013), ό� πως αυτό�  τρόπόπόίη� θηκε.

12. Τόυ  Ν.4013/2011 «Συ� σταση  ενίαί�ας  Ανεξα� ρτητης  Αρχη� ς  Δημόσί�ων  Συμβα� σεων καί  Κεντρίκόυ�

Ηλεκτρόνίκόυ�  Μητρω� όυ  Δημόσί�ων  Συμβα� σεων  -  Αντίκατα� σταση  τόυ  ε�κτόυ  κεφαλαί�όυ  τόυ  ν.

3588/2007 - Πρόπτωχευτίκη�  δίαδίκασί�α εξυγί�ανσης καί α� λλες δίατα� ξείς» (ΦΕΚ Α 204/15.09.2011). 

13. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνίκε�ς λεπτόμε�ρείες καί δίαδίκασί�ες λείτόυργί�ας τόυ

Εθνίκόυ�  Συστη� ματός Ηλεκτρόνίκω� ν Δημόσί�ων Συμβα� σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

14. Της ΥΑ Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 «Ρυθμί�σείς γία τό Ηλεκτρόνίκό�  Δημό� σίό Έγγραφό».

15. της υπ΄αρίθμ.  29/2022 μελε�της της ΔΤΥΠ.

16. της  υπ΄αρίθμ.  270/03-10-2022  από� φασης  ΟΕ  περί�  καθόρίσμόυ�  τόυ  τρό� πόυ  εκτε�λεσης  τόυ

δίαγωνίσμόυ� (AΔΑ: ΨΣΠΝΩΞΛ-ΛΜΔ).

17. της  υπ΄αρίθμ.  270/03-10-2022 από� φασης  ΟΕ γία  την  ε�γκρίση  της  μελε�της  καί  των  τεχνίκω� ν

πρόδίαγραφω� ν καί   καθόρίσμόυ�  των ό� ρων τόυ δίαγωνίσμόυ�  (ΑΔΑ: ΨΣΠΝΩΞΛ-ΛΜΔ).

18. της υπ΄αρίθμ. 505/29-09-2022  από� φασης ανα� ληψης υπόχρε�ωσης (ΑΔΑ: 6Ω50ΩΞΛ-ΟΑΗ).

Άρθρο 4ο: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

Ο πρόυW πόλόγίσμό� ς της πρόμη� θείας ανε�ρχεταί σε 57.824,00 € με ΦΠΑ 24%.

Η δαπα� νη θα χρηματόδότηθεί�  από�  πό� ρόυς τόυ Υπόυργεί�όυ Εσωτερίκω� ν, με�σω τόυ χρηματόδότίκόυ�

πρόγρα� μματός  «  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  »,  στό  πλαί�σίό  της  πρό� σκλησης  V,με  τό  πόσό�  των  50.000€,

συ� μφωνα  με  την  40982/1-6-201(  ΑΔΑ:  657246ΜΤΛ6-3Ν5)  από� φαση  ε�νταξης,  ΣΑΕ  055

2017ΣΕ05500010 καί από�  ί�δίόυς πό� ρόυς τόυ Δη� μόυ Παλαμα�  με τό πόσό�  7.824,00€ συ� μφωνα με την

5/2020 από� φαση τόυ Δημ, Συμβόυλί�όυ. 

Η  δαπα� νη  γία  την  εν  λό� γω  συ� μβαση  θα  βαρυ� νεί  την  με  Κ.Α.:  64-7135.08  σχετίκη�  πί�στωση  τόυ

πρόυW πόλόγίσμόυ�  τόυ όίκόνόμίκόυ�  ε�τόυς 2022 τόυ Δη� μόυ Παλαμα� . 

Η εκτε�λεση της πρόμη� θείας θα γί�νεί συ� μφωνα με τίς δίατα� ξείς τόυ Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016

τευ� χός  Α’):  Δημό� σίες  Συμβα� σείς  Έργων,  Πρόμηθείω� ν  καί  Υπηρεσίω� ν  (πρόσαρμόγη�  στίς  Οδηγί�ες

2014/24/ΕΕ καί 2014/25/ΕΕ), ό� πως τρόπόπόίη� θηκε καί ίσχυ� εί.
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Άρθρο 5ο: Εγγυήσεις

Εγγυ� ηση συμμετόχη� ς

Ο υπόψη� φίός πρόμηθευτη� ς υπόχρεόυ� ταί να καταθε�σεί ως Εγγυ� ηση συμμετόχη� ς, τό υ� ψός της όπόί�ας

καθόρί�ζεταί  στα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  σε  συγκεκρίμε�νό  χρηματίκό�  πόσό� ,  αρίθμητίκω� ς  καί

όλόγρα� φως σε ευρω� , δεν μπόρεί� να υπερβαί�νεί το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός

ΦΠΑ.

Η εγγυ� ηση  συμμετόχη� ς  πρε�πεί  να  ίσχυ� εί  τόυλα� χίστόν  γία  τρία� ντα (30)  ημε�ρες  μετα�  τη  λη� ξη  τόυ

χρό� νόυ  ίσχυ� ός  της  πρόσφόρα� ς πόυ  καθόρί�ζόυν  τα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης.  Η  αναθε�τόυσα  αρχη�

μπόρεί�, πρίν τη λη� ξη της πρόσφόρα� ς, να ζητα�  από�  τόν πρόσφε�ρόντα να παρατεί�νεί, πρίν τη λη� ξη τόυς,

τη δία� ρκεία ίσχυ� ός της πρόσφόρα� ς καί της εγγυ� ησης συμμετόχη� ς.

Η εγγυ� ηση συμμετόχη� ς καταπί�πτεί, αν ό πρόσφε�ρων απόσυ� ρεί την πρόσφόρα�  τόυ κατα�  τη δία� ρκεία

ίσχυ� ός αυτη� ς, παρε�χεί ψευδη�  στόίχεί�α η�  πληρόφόρί�ες πόυ αναφε�ρόνταί στα α� ρθρα 73 ε�ως 78, δεν

πρόσκόμί�σεί εγκαί�ρως τα πρόβλεπό� μενα στα ε�γγραφα της συ� μβασης δίκαίόλόγητίκα� , δεν πρόσε�λθεί

εγκαί�ρως  γία  υπόγραφη�  της  συ� μβασης  η�  υπε�βαλε  μη  κατα� λληλη  πρόσφόρα�  με  την  ε�ννόία  της

περί�πτωσης 46 της παρ 1 τόυ α� ρθρόυ 2 τόυ Ν. 4412?2016.

Εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης 

Γία την υπόγραφη�  της συ� μβασης απαίτεί�ταί η παρόχη�  εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης, συ� μφωνα με τό

α� ρθρό  72  παρ.  1  β)  τόυ  Ν.4412/2016,  τό  υ� ψός  της  όπόί�ας  καθόρί�ζεταί  σε  πόσόστό�  4%  της

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρί�ς Φ.Π.Α.

Ο πρόμηθευτη� ς στόν όπόί�ό ε�γίνε η κατακυ� ρωση, υπόχρεόυ� ταί να καταθε�σεί εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης

των ό� ρων της συ� μβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας

της σύμβασης χωρί�ς Φ.Π.Α. Η εγγυ� ηση κατατί�θεταί πρίν η�  κατα�  την υπόγραφη�  της συ� μβασης.

Ο χρό� νός ίσχυ� ός της εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης πρε�πεί να εί�ναί μεγαλυ� τερός από�  τό συμβατίκό�  χρό� νό

παρα� δόσης κατα�  2 μη� νες καί γία τό δία� στημα πόυ θα πρόσδίόρί�ζεταί στην συ� μβαση. Προτείνεται ο

χρόνος ισχύος να είναι 11 μήνες.

Οί  εγγυη� σείς  καλη� ς  εκτε�λεσης  επίστρε�φόνταί  στό  συ� νόλό�  τόυς  μετα�  την  όρίστίκη�  πόσότίκη�  καί

πόίότίκη�  παραλαβη�  τόυ συνό� λόυ τόυ αντίκείμε�νόυ της συ� μβασης.

Η εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης καλυ� πτεί συνόλίκα�  καί χωρί�ς δίακρί�σείς την εφαρμόγη�  ό� λων των ό� ρων της

συ� μβασης καί κα� θε απαί�τηση τόυ Δη�μόυ ε�ναντί τόυ αναδό� χόυ, καταπί�πτεί στην περί�πτωση παρα� βασης

των ό� ρων αυτω� ν καί επίστρε�φεταί στόν ανα� δόχό μετα�  την όρίστίκη�  πόσότίκη�  καί πόίότίκη�  παραλαβη�

τόυ συνό� λόυ τόυ αντίκείμε�νόυ της συ� μβασης.
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Οί εγγυη� σείς της παραγρα� φόυ 5 εκδί�δόνταί από�  πίστωτίκα�  ίδρυ� ματα πόυ λείτόυργόυ� ν νό� μίμα στα

κρα� τη -  με�λη  της Ένωσης η�  τόυ ΕυρωπαίWκόυ�  Οίκόνόμίκόυ�  Χω� ρόυ η�  στα κρα� τη-με�ρη της ΣΔΣ καί

ε�χόυν, συ� μφωνα με τίς ίσχυ� όυσες δίατα� ξείς, τό δίκαί�ωμα αυτό� . Μπόρόυ� ν, επί�σης, να εκδί�δόνταί από�

τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η�  να παρε�χόνταί με γραμμα� τίό τόυ Ταμεί�όυ Παρακαταθηκω� ν καί Δανεί�ων με

παρακατα� θεση  σε  αυτό�  τόυ  αντί�στόίχόυ  χρηματίκόυ�  πόσόυ� .  Αν  συσταθεί�  παρακαταθη� κη  με

γραμμα� τίό παρακατα� θεσης χρεόγρα� φων στό Ταμεί�ό Παρακαταθηκω� ν καί Δανεί�ων, τα τόκόμερί�δία η�

μερί�σματα πόυ λη� γόυν κατα�  τη δία� ρκεία της εγγυ� ησης επίστρε�φόνταί μετα�  τη λη� ξη τόυς στόν υπε�ρ όυ

η εγγυ� ηση όίκόνόμίκό�  φόρε�α.

Οί εγγυη� σείς τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ περίλαμβα� νόυν κατ’ ελα� χίστόν τα ακό� λόυθα στόίχεί�α: 

α) την ημερόμηνί�α ε�κδόσης,

β) τόν εκδό� τη, 

γ)  την  αναθε�τόυσα  αρχη�  πρός  την  όπόί�α  απευθυ� νόνταί  (η�  τόν  κυ� ρίό  τόυ  ε�ργόυ  η�  τόν  φόρε�α

κατασκευη� ς  στίς  περίπτω� σείς  Δημόσί�ων  συμβα� σεων  ε�ργων,  μελετω� ν  καί  παρόχη� ς  τεχνίκω� ν  καί

λόίπω� ν συναφω� ν επίστημόνίκω� ν υπηρεσίω� ν), 

δ) τόν αρίθμό�  της εγγυ� ησης,

ε) τό πόσό�  πόυ καλυ� πτεί η εγγυ� ηση, 

στ)  την  πλη� ρη  επωνυμί�α,  τόν  Α.Φ.Μ.  καί  τη  δίευ� θυνση τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρε�α  υπε�ρ  τόυ  όπόί�όυ

εκδί�δεταί η εγγυ� ηση, 

ζ) τόυς ό� ρόυς ό� τί: 

αα) η εγγυ� ηση παρε�χεταί ανε�κκλητα καί ανεπίφυ� λακτα, ό δε εκδό� της παραίτεί�ταί τόυ δίκαίω� ματός

της δίαίρε�σεως καί της δίζη� σεως, καί 

ββ) ό� τί σε περί�πτωση κατα� πτωσης αυτη� ς, τό πόσό�  της κατα� πτωσης υπό� κείταί στό εκα� στότε ίσχυ� όν

τε�λός χαρτόση� μόυ, 

η)  τα  στόίχεί�α  της  σχετίκη� ς  δίακη� ρυξης  η�  πρό� σκλησης  εκδη� λωσης  ενδίαφε�ρόντός,  τόν  τί�τλό  της

πρόμη� θείας καί την ημερόμηνί�α δίενε�ργείας τόυ δίαγωνίσμόυ� , 

θ) την ημερόμηνί�α λη� ξης η�  τόν χρό� νό ίσχυ� ός της εγγυ� ησης, 

ί) την ανα� ληψη υπόχρε�ωσης από�  τόν εκδό� τη της εγγυ� ησης να καταβα� λεί τό πόσό�  της εγγυ� ησης όλίκα�

η�  μερίκα�  εντό� ς  πε�ντε  (5)  ημερω� ν  μετα�  από�  απλη�  ε�γγραφη  είδόπόί�ηση  εκεί�νόυ  πρός  τόν  όπόί�ό

απευθυ� νεταί καί
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ία) στην περί�πτωση των εγγυη� σεων καλη� ς τόν αρίθμό�  καί τόν τί�τλό της σχετίκη� ς συ� μβασης.

Άρθρο 6ο: Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας –Υποστήριξη

Ο πρόμηθευτη� ς / συμμετε�χων όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας θα πρε�πεί να καταθε�σεί   Υπεύθυνη Δήλωση   (  επί

ποινή αποκλεισμού) ό� τί θα παρε�χεί εγγυ� ηση (24) εί�κόσί τεσσα� ρων μηνω� ν, μετα�  την παρα� δόση της

πρόμη� θείας  γία  την  καλη�  λείτόυργί�α  των  στεγα� στρων  καί  απόκατα� σταση  από�  φθόρε�ς  πόυ  δεν

όφεί�λόνταί σε Θεόμηνί�α καί βανδαλίσμόυ� ς, ε�τσί ω� στε τα στε�γαστρα να συνεχί�ζόυν να πληρόυ� ν τίς

πρόδίαγραφε�ς  καί  να  δίασφαλί�ζεταί  η  ασφαλη� ς  λείτόυργί�α  τόυς  καθ΄  ό� λη  την  δία� ρκεία  της

πρόσφερό� μενης εγγυ� ησης.

Σε περί�πτωση πόυ όί βλα� βες δεν πρόκλη� θηκαν από�  βανδαλίσμό�  καί εμφανί�στηκαν εντό� ς της περίό� δόυ

εγγυ� ησης, τό� τε τό κό� στός απόκατα� στασης( υλίκω� ν & εργασίω� ν) θα καλυ� πτεταί από�  τόν ανα� δόχό.

Θα  παρε�χεί  επί�σης  εξασφα� λίση  ανταλλακτίκω� ν γία  τό  δία� στημα  των  όκτω� (8)  ετω� ν  χωρί�ς  να

συμπερίλαμβα� νεταί τό κό� στός των υλίκω� ν καί των εργασίω� ν.

Σε περί�πτωση αναφόρα� ς γία βλα� βη σε στε�γαστρό, ό ανα� δόχός θα πρε�πεί να τό απόκαταστη� σεί α� μεσα

καί ό� χί αργό� τερα από�  πε�ντε ημερόλόγίακε�ς ημε�ρες. 

Άρθρο 7ο: Διάρκεια Σύμβαση

Η  συ� μβαση  καταρτί�ζεταί  από�  την  υπηρεσί�α  καί  υπόγρα� φεταί  από�  τα  συμβαλλό� μενα  με�ρη.

Συντα� σσεταί  με  βα� ση  τη  σχετίκη�  νόμόθεσί�α  Ν.  4412/2016,  τόυς  ό� ρόυς  της  Γενίκη� ς  Συγγραφη� ς

Υπόχρεω� σεων, τίς Τεχνίκε�ς Πρόδίαγραφε�ς καί την πρόσφόρα�  τόυ μείόδό� τη, πόυ ε�γίνε απόδεκτη�  από�

την  αρμό� δία  Υπηρεσί�α.  Η  χρονική  διάρκεια  διεκπεραίωσης  της  ανωτέρω  προμήθειας  είναι

ΕΝΝΕΑ (9) μήνες καί αρχί�ζεί από�  την ημερόμηνί�α υπόγραφη� ς της συ� μβασης. 

Άρθρο 8ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου – υποχρεώσεις εντολέα

Ο ανα� δόχός ε�χεί την υπόχρε�ωση της δίαρκόυ� ς συνεργασί�ας με τόν Δη� μό, πρόκείμε�νόυ να εκτελεστεί�

στό ακε�ραίό η πρόβλεπό� μενη, από�  την σχετίκη�  μελε�τη πρόμη� θεία.

Ο εντόλε�ας ε�χεί την υπόχρε�ωση της δίευκό� λυνσης της πρό� σβαση� ς τόυ εντόλόδό� χόυ στόυς χω� ρόυς

των στεγα� στρων καί της παρόχη� ς σε αυτό� ν ό� λων των στόίχεί�ων καί των πληρόφόρίω� ν πόυ εί�ναί

απαραί�τητες, πρόκείμε�νόυ να εκτελεστεί�  στό ακε�ραίό η πρόβλεπό� μενη, από�  την σχετίκη�  μελε�τη της

πρόμη� θείας.

Ο  ανα� δόχός  θα  εί�ναί  πλη� ρως  καί  απόκλείστίκα�  μό� νός  υπευ� θυνός  γία  την  τη� ρηση  της  ίσχυ� όυσας

νόμόθεσί�ας ως πρός τό απασχόλόυ� μενό από�  αυτό� ν πρόσωπίκό�  γία την εκτε�λεση των υπόχρεω� σεων
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της  συ� μβασης.  Σε  περί�πτωση  όπόίασδη� πότε  παρα� βασης  η�  ζημί�ας  πόυ  πρόκληθεί�  σε  τρί�τόυς

υπόχρεόυ� ταί μό� νός αυτό� ς πρός απόκατα� σταση�  της.

Ο ανα� δόχός εί�ναί απόκλείστίκα�  υπευ� θυνός, ως τεχνίκό� ς υπευ� θυνός, γία κα� θε ζημί�α η�  βλα� βη πόυ θα

πρόκληθεί�  από�  εργατίκό�  η�  μη  ατυ� χημα  στό  πρόσωπίκό�  πόυ  απασχόλεί�  γία  την  υλόπόί�ηση  τόυ

συμβατίκόυ�  ε�ργόυ.

Άρθρο 9ο: Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

Η παρα� δόση των είδω� ν θα γί�νεί με την πλη� ρη εγκατα� σταση των στεγα� στρων στα ακρίβη�  σημεί�α πόυ

θα υπόδείχθόυ� ν από�  την τεχνίκη�  υπηρεσί�α τόυ Δη� μόυ.

Η  παραλαβη�  των  πρός  πρόμη� θεία  είδω� ν  ενεργεί�ταί  από�  την  αρμό� δία  επίτρόπη�  παρόυσί�α  τόυ

αναδό� χόυ, συ� μφωνα με τίς σχετίκε�ς δίατα� ξείς. Εα� ν κατα�  την παραλαβη�  δίαπίστωθεί� από� κλίση από�  τίς

συμβατίκε�ς  τεχνίκε�ς  πρόδίαγραφε�ς,  η  επίτρόπη�  παραλαβη� ς  μπόρεί�  να  πρότεί�νεί  η�  την  τε�λεία

από� ρρίψη η�  τη μερίκη�  αυτη� ς η�  την απόκατα� σταση των ό� πόίων ανωμαλίω� ν.

Ο συμβατίκό� ς χρό� νός παρα� δόσης των υλίκω� ν μπόρεί�  να παραταθεί�,  πρίν από�  τη λη� ξη τόυ αρχίκόυ�

συμβατίκόυ�  χρό� νόυ παρα� δόσης, υπό�  τίς πρόυW πόθε�σείς τόυ α� ρθρόυ 206 τόυ Ν.4412/2016.

Στην περί�πτωση παρα� τασης τόυ συμβατίκόυ�  χρό� νόυ παρα� δόσης συνεπεί�α λό� γων ανωτε�ρας βί�ας η�

α� λλων  ίδίαίτε�ρως  σόβαρω� ν  λό� γων  πόυ  καθίστόυ� ν  αντίκείμενίκω� ς  αδυ� νατη  την  εμπρό� θεσμη

παρα� δόση των συμβατίκω� ν είδω� ν, δεν επίβα� λλόνταί κυρω� σείς. Σε κα� θε α� λλη περί�πτωση παρα� τασης

τόυ συμβατίκόυ�  χρό� νόυ παρα� δόσης, επίβα� λλόνταί όί κυρω� σείς πόυ πρόβλε�πόνταί στό α� ρθρό 207.

Εα� ν λη� ξεί ό συμβατίκό� ς χρό� νός παρα� δόσης, χωρί�ς να υπόβληθεί�  εγκαί�ρως αί�τημα παρα� τασης η� , εα� ν

λη� ξεί ό παραταθεί�ς, κατα�  τα ανωτε�ρω, χρό� νός, χωρί�ς να παραδόθεί�  τό υλίκό� , ό ανα� δόχός κηρυ� σσεταί

ε�κπτωτός.

Ο ανα� δόχός υπόχρεόυ� ταί να είδόπόίεί�  την υπηρεσί�α πόυ εκτελεί�  την πρόμη� θεία, γία την ημερόμηνί�α

πόυ πρότί�θεταί να παραδω� σεί τό υλίκό� , τόυλα� χίστόν πε�ντε (5) εργα� σίμες ημε�ρες νωρί�τερα.

Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής

Η  πληρωμη�  θα  γί�νεταί  τμηματίκα�  η�  συνόλίκα�  ανα� λόγό  με  τόν  χρό� νό  παρα� δόσης  των  είδω� ν.  Η

παρα� δόση  των  είδω� ν  περίλαμβα� νεί  την  πλη� ρη  τόπόθε�τηση�  τόυς  με  υπόγραφη�  τόυ  σχετίκόυ�

πρωτόκό� λλόυ παραλαβη� ς υλίκω� ν καί υπόβόλη�  ό� λων των απαραί�τητων δίκαίόλόγητίκω� ν καί ό� σων

ενδεχόμε�νως ζητηθόυ� ν από�  την Υπηρεσί�α γία την ε�κδόση τόυ εκα� στότε εντα� λματός πληρωμη� ς, α� ρθρό

200 τόυ Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 11ο : Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς

Οί  τίμε�ς  πρόσφόρα� ς  δεν  υπό� κείνταί  γία  όπόίόδη� πότε  λό� γό  η�  αίτί�α  σε  καμί�α  αναθεω� ρηση,  αλλα�

παραμε�νόυν σταθερε�ς καί αμετα� βλητες με�χρί την όλίκη�  παρα� δόση των είδω� ν (συμπερίλαμβανόμε�νης

καί της μεταφόρα� ς τόυς).

Άρθρο 12ο: Έκπτωση αναδόχου 

Εφό� σόν υπα� ρξεί αδίκαίόλό� γητη υπε�ρβαση της συμβατίκη� ς πρόθεσμί�ας εκτε�λεσης της πρόμη� θείας η�  ό

ανα� δόχός δεν συμμόρφω� νεταί πρός τίς κα� θε εί�δόυς υπόχρεω� σείς τόυ, μπόρεί�  να κηρυχθεί�  ε�κπτωτός

συ� μφωνα με τίς σχετίκε�ς νόμόθετίκε�ς δίατα� ξείς.

Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών

Τυχό� ν δίαφόρε�ς πόυ μπόρεί�  να πρόκυ� ψόυν μετα�  από�  την υπόγραφη�  της σχετίκη� ς μεταξυ�  τόυ Δη� μόυ

καί τόυ αναδό� χόυ-πρόμηθευτη� , θα επίλυ� όνταί συ� μφωνα με τίς ίσχυ� όυσες δίατα� ξείς. 

Άρθρο 14ο: Φόροι – τέλη – κρατήσεις

Ο Ανα� δόχός επίβαρυ� νεταί με ό� λόυς τόυς φό� ρόυς, τα τε�λη καί τίς κρατη� σείς πόυ ίσχυ� όυν κατα�  τίς

ημε�ρες δίενε�ργείας τόυ δίαγωνίσμόυ� , συ� μφωνα με την κεί�μενη νόμόθεσί�α.Ο Φ.Π.Α. βαρυ� νεί τόν Δη� μό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  για  τις  οποίες  έχει  δημοσιευτεί  προκήρυξη  διαγωνισμού  στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται
αυτόματα,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  έχει  χρησιμοποιηθεί  η  ηλεκτρονική  υπηρεσία  ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ  για  τη
συμπλήρωση  του  ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.  Παρατίθεται  η  σχετική  ανακοίνωση  που  δημοσιεύεται  στην  Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν
δεν  υπάρχει  υποχρέωση δημοσίευσης  εκεί,  η  αναθέτουσα αρχή ή ο  αναθέτων φορέας θα πρέπει  να
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην  περίπτωση  που  δεν  απαιτείται  δημοσίευση  γνωστοποίησης  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998608743
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):www.palamas.gr
Πόλη: ΠΑΛΑΜΑΣ
Οδός και αριθμός: Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4
Ταχ. κωδ.:43200
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Τηλέφωνο:2444530141
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: petrous@palamascity.gr
Χώρα:GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου
Παλαμά
Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα προμήθεια,  σκοπό έχει  την  αναβάθμιση της  ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του
επιβατικού  κοινού  των  γραμμών  του  Δήμου  Παλαμά  και  αφορά  την  αντικατάσταση  υπαρχόντων
στεγάστρων, λόγω του ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν υποστεί ζημιές – διάβρωση από τις καιρικές
συνθήκες και χρειάζονται αντικατάσταση. Ειδικότερα, προβλέπεται να γίνει προμήθεια και τοποθέτηση
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δεκατριών (13) νέων στεγάστρων τύ-που Α (μήκους 4.00 μέτρων) που θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με
τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση και κατασκευή των στεγάστρων
καθώς και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση  V του Υπουργείου
Εσωτερικών, αλλά και ενός (1) στεγάστρου τύπου Β και ενός (1) τύπου Γ. 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα (εάν υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:

φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Ναι / Όχι 

Ναι / Όχι 

% 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 
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Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Ναι / Όχι 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
Όνομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:
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Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ναι / Όχι 

- 

Ταυτότητα της οντότητας

- 

Τύπος ταυτότητας

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

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

Ναι / Όχι 

- 

Ταυτότητα της οντότητας

- 

Τύπος ταυτότητας

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων
που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 
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Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

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

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 
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Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

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

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 
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Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 
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- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 
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Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Δ:  Άλλοι  λόγοι  αποκλεισμού που ενδέχεται  να  προβλέπονται  από την εθνική νομοθεσία του κράτους
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

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

Ναι / Όχι 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Ναι / Όχι 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον  όταν  τα  συστήματα  διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα  φορέα  στη  σχετική  προκήρυξη/γνωστοποίηση  ή  στα  έγγραφα  τη  διαδικασίας  σύναψης
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Σελίδα 105





- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

- 

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II
έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων. 

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαι  σε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς
καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα  πιστοποιητικά  και  τις  λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων  που
αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή  διατίθεται
δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι  ο  οικονομικός φορέας έχει  παράσχει τις  απαραίτητες  πληροφορίες
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέα  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων)  που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

β)  Από  τις  18  Οκτωβρίου  2018  το  αργότερο  (ανάλογα  με  την  εθνική  εφαρμογή  του  άρθρου  59
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν
ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  Μέρος  Ι,  ενότητα  Α,  προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί  στο Μέρος ΙΙΙ  και  το Μέρος  IV του παρόντος
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως
καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

ΑΤ. 1 : ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α

Πρόμη� θεία, μεταφόρα�  επί� τό� πόυ καί εγκατα� σταση στεγα� στρόυ τυ� πόυ Α γία τη στα� ση λεωφόρεί�ων, με

φωτίσμό�  καί εξόπλίσμό�  wi-fi. 

Μήκος: 4000 mm, Πλάτος: 1200 mm, Ύψος: 2300 mm

Τό στε�γαστρό θα εί�ναί κατασκευασμε�νό εξ ‘όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνό σκελετό� . 

Απότελεί�ταί από�  χαλυ� βδίνόυς όρθόστα� τες δίατόμη� ς 60*60 χίλ. με 2,8 χίλ. πα� χός, τόπόθετημε�νόυς σε

δία� ταξη με ί�σα δία� κενα. 

Κα� θε όρθόστα� της δίαθε�τεί στό κα� τω α� κρό τόυ χαλυ� βδίνη πλα� κα ε�δρασης δίαστα� σεων 250*250*8 χίλ.,

η�  επε�κταση υλίκόυ�  500 χίλ. γία πα� κτωση εντό� ς εδα� φόυς. 

Στό α� νω α� κρό των όρθόστατω� ν συγκόλλεί�ταί χαλυ� βδίνό ε�λασμα πα� χόυς 6 χίλ. κεκλίμε�νό με τόξόείδη�

μόρφη�  στην κα� τω πλευρα�  τόυ γία την στη� ρίξη της σκεπη� ς.  Η σκεπη�  απότελεί�ταί από�  τα χαλυ� βδίνα

ελα� σματα, χαλυ� βδίνόυς κόίλόδόκόυ� ς δίατόμη� ς 50*30 χίλ. με 2 χίλ. πα� χός καί φυ� λλό πόλυκαρβόυνίκό�

κυψελωτό�  φίμε� 6χίλ. πα� χός γία την τελίκη�  της κα� λυψη. 

Στό μπρόστίνό�  καί όπί�σθίό με�ρός της συγκόλλεί�ταί χαλυ� βδίνός κόίλόδόκό� ς 50*30 χίλ. με 2 χίλ. πα� χός

σε ό� λό τό μη� κός της καί μπρόστα�  από�  τόν κα� θε κόίλόδόκό�  τόπόθετόυ� νταί χαλυ� βδίνα λόυ� κία, με την

μπρόστίνη�  πλευρα�  μεγαλυ� τερη της όπί�σθίας ω� στε να μπόρεί� να τόπόθετηθεί� πίνακί�δα η�  αυτόκό� λλητό

με την όνόμασί�α της εκα� στότε στα� σης (τόπόθεσί�ας). 

Η πλα� τη της στα� σης δίαθε�τεί όρίζό� ντίόυς κόίλόδόκόυ� ς 50*30 χίλ. πα� χόυς 2 χίλ., όί όπόί�όί ενίσχυ� όυν

την στίβαρό� τητα της κατασκευη� ς καί συνδε�όυν τόυς όρθόστα� τες μεταξυ�  τόυς. 

Γία την κα� λυψη της πλα� της τόπόθετόυ� νταί πόλυκαρβόνίκα�  φυ� λλα κυψελωτα�  δία� φανα πα� χόυς 6 χίλ. 

Γία την ευ� κόλη μετακί�νηση των πεζω� ν τό ε�να τμη� μα της πλα� της (πλα� τόυς μεγαλυ� τερόυ τόυ 1 με�τρόυ)

παραμε�νεί ανόίχτό�  χωρί�ς κανε�να εμπό� δίό. 

Τό  πλαίWνό�  μεγα� λό πε�τασμα  καταλαμβα� νεί  ό� λό  τό  συνόλίκό�  πλα� τός  της  στα� σης  καί  εί�ναί

κατασκευασμε�νό  από�  πλαί�σίό  από�  χαλυ� βδίνόυς  κόίλόδόκόυ� ς  50*30  χίλ.  σε  2  χίλ.  πα� χός  καί

όρθόστα� τη  ό� μόίό  με  τόυς  βασίκόυ� ς  της  συνόλίκη� ς  κατασκευη� ς.  Πα� νω  στό  πλαί�σίό  τόπόθετεί�ταί

πόλυκαρβόνίκό�  φυ� λλό κυψελωτό�  δία� φανό πα� χόυς 6 χίλ. 

Τό πλαίWνό�  μίκρό�  πε�τασμα καταλαμβα� νεί τό μίσό�  σε πλα� τός της στα� σης καί εί�ναί κατασκευασμε�νό από�

πλαί�σίό  από�  χαλυ� βδίνόυς  κόίλόδόκόυ� ς  50*30  χίλ.  σε  2  χίλ.  πα� χός  καί  όρθόστα� τη  ό� μόίό  με  τόυς

βασίκόυ� ς  της  συνόλίκη� ς  κατασκευη� ς.  Πα� νω  στό  πλαί�σίό  τόπόθετεί�ταί  πόλυκαρβόνίκό�  φυ� λλό

κυψελωτό�  δία� φανό πα� χόυς 6 χίλ. 
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Τό είδίκό�  ενσωματωμε�νό πλαί�σίό θα ε�χεί καθαρε�ς δίαστα� σείς 1,00μ. (γία την όρίζό� ντία) καί 0,70μ.

(γία  την  κατακό� ρυφη),  ό� πόυ  θα  αναρτω� νταί  πληρόφόρί�ες,  ανακόίνω� σείς  καί  χα� ρτες  των

συγκόίνωνίω� ν τόυ Δη� μόυ καί στίς δυ� ό ό� ψείς τόυ. Εί�ναί κατασκευασμε�νό από�  χαλυ� βδίνό πλαί�σίό με

κόίλόδόκόυ� ς 30*30 χίλ. πα� χόυς 1,5 χίλ. με επενδυ� σείς από�  δία� φανό ακρυλίκό�  φυ� λλό πα� χόυς 3 χίλ. 

Η πίνακί�δα της στα� σης θα πρόηγεί�ταί τόυ στεγα� στρόυ (ως πρός τη φόρα�  τόυ λεωφόρεί�όυ) καί σε

από� σταση ό� χί μίκρό� τερη τόυ ενό� ς με�τρόυ. Θα κατασκευα� ζεταί από�  χαλυ� βδίνό όρθόστα� τη δίατόμη� ς

60*60  χίλ.  σε  2,8  χίλ.  πα� χός,  ό� πόυ  στό  κα� τω  α� κρό  τόυ  θα  υπα� ρχεί  χαλυ� βδίνη  πλα� κα  ε�δρασης

δίαστα� σεων 250*250*8 χίλ., η�  επε�κταση υλίκόυ�  500 χίλ. γία πα� κτωση εντό� ς εδα� φόυς. Στό α� νω α� κρό

της φε�ρεί όρίζό� ντίό χαλυ� βδίνό κόίλόδόκό� , ό όπόί�ός θα φε�ρεί χαλυ� βδίνες λα� μες γία την τόπόθε�τηση

της πίνακί�δας. 

Τό παγκα� κί μη� κόυς 1,5 μ, (τρίω� ν θε�σεων) θα κατασκευαστεί�  εξ όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνα στόίχεί�α,

τό  κα� θίσμα  κατασκευα� ζεταί  από�  χαλυ� βδίνό  δία� τρητό  ε�λασμα,  καί  ό  σκελετό� ς  από�  χαλυ� βδίνόυς

κόίλόδόκόυ� ς δίατόμη� ς 50*30 χίλ. 

Ο κα� δός εί�ναί κατασκευασμε�νός εξ όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνα στόίχεί�α. 

Απότελεί�ταί από�  τό κυρί�ως σω� μα,καπα� κί, τόν εσωτερίκό�  κα� δό, καί την πλα� κα ε�δρασης. 

Τό κυρί�ως σω� μα εί�ναί κατασκευασμε�νό από�  χαλυ� βδίνό φυ� λλό πα� χόυς 1,5 χίλ. δίαστα� σεων Φ470*725

χίλ.  με  περίμετρίκε�ς  δίατρη� σείς,  στό  κα� τω  με�ρός  τόυ  δίαθε�τεί  πυθμε�να  με  τρείς  όπε�ς  γία  την

απόστρα� γγίση των υδα� των. Στό α� νω με�ρός τόυ κα� δόυ τόπόθετεί�ταί μεταλλίκό�  καπα� κί πα� χόυς 3 χίλ.

με όπη�  Φ200 χίλ.  γία την ευ� κόλη ρί�ψη απόρρίμμα� των. Τό καπα� κί εί�ναί ανακλίνό� μενό δίαθε�τόντας

χαλυ� βδίνό μεντεσε� καί κλείδαρία� . 

Στην κα� τω επίφα� νεία�  τόυ, δίαθε�τεί χαλυ� βδίνό όρθόστα� τη από�  χαλυβδόσωλη� να Φ160 χίλ. καί πλα� κα

ε�δρασης πα� χόυς 3 χίλ. 

Εσωτερίκα�  ό κα� δός δίαθε�τεί κα� δό γαλβανίσμε�νό πα� χόυς 1 χίλ. δίαστα� σεων Φ400*650 χίλ. 

Η βαφη�  των μεταλλίκω� ν στόίχεί�ων γί�νεταί με πόυ� δρα ηλεκτρόστατίκη� ς βαφη� ς σε φόυ� ρνό βαφη� ς. 

Φωτισμός στεγάστρου & εξοπλισμός wi-fi

Ο  φωτίσμό� ς  τόυ  στεγα� στρόυ  θα  υλόπόίεί�ταί,  αυτό� νόμα  με�σω  εγκατα� στασης  κατα� λληλόυ

φωτόβόλταίWκόυ�  συστη� ματός.  Οί  πα� σης  φυ� σεως  ηλεκτρόλόγίκε�ς  εγκαταστα� σείς  (φωτόβόλταίWκα� ,

εξόπλίσμό� ς  wi-fi),  όί  όπόί�ες  εί�ναί  απαραί�τητες  γία  τόν  φωτίσμό�  καί  λόίπε�ς  λείτόυργί�ες  τόυ

στεγα� στρόυ, θα πληρόυ� ν ό� λες τίς πρόυW πόθε�σείς πόυ όρί�ζόνταί από�  την ίσχυ� όυσα νόμόθεσί�α. 

Αυτόματο φωτιστικό led από 70W τροφοδοτούμενο από φωτοβολταϊκό πάνελ

Iσχυ� ς: 70W

Αρίθμό� ς LED: > 67

Ηλίακό�  Πα� νελ: =η� >35W

Μπαταρί�α: Λίθί�όυ =η� >8000mAh
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Χρό� νός φωτίσμόυ� : 10 – 12 ω� ρες

Τρό� πόί λείτόυργί�ας: Αυτό� ματα (με την δυ� ση τόυ η� λίόυ), χείρόκί�νητα (με τηλεχείρίστη� ρίό)

Ύψός εγκατα� στασης με μεταλλίκό�  στη� ρίγμα καθ’ επίλόγη�  τόυ πρόσφε�ρόντα 1μ στην πρό� σόψη τόυ

στεγα� στρόυ 

Περίόχη�  κα� λυψης: >30 m²

Τρόφόδόσί�α: Ηλίακη�  ενε�ργεία

Χρό� νός φό� ρτίσης: 6-8 ω� ρες

Αδίαβρόχόπόί�ηση: =η� >IP66

Θερμόκρασί�α χρω� ματός: 4000- 6500K

Δία� ρκεία ζωη� ς LED (τόυλα� χίστόν): 50000 ω� ρες

Δηλαδη�  πρόμη� θεία μεταφόρα�  τόπόθε�τηση στην όρόφη�  της στα� σης, με τό φωτίστίκό�  να πρόεξε�χεί της

πρό� σόψης, ό� σό εί�ναί τό μη� κός τόυ φωτίστίκόυ� .

Εξοπλισμός wi-fi

Ο  ασυ� ρματός  εξόπλίσμό� ς  (σημεί�ό  ασυ� ρματης  πρό� σβασης)  θα  τόπόθετηθεί�  σε  κα� θε  στα� ση,  με

σκόπό�  να  παρε�χεί  ασυ� ρματη  πρό� σβαση  στό  Δίαδί�κτυό  γία  τόυς  πόλί�τες  πόυ  βρί�σκόνταί  στην

εγγυ� τητα της στα� σης.

Ο  ανα� δόχός  θα  πρε�πεί  να  μερίμνη� σεί  γία  την  εγκατα� σταση  όπόίόδη� πότε  ηλεκτρόλόγίκόυ�

εξόπλίσμόυ�  (καλω� δία,  κανα� λία,  μετασχηματίστε�ς  καί  λόίπα� )  απαίτεί�ταί  ω� στε  να  εξασφαλί�ζεταί  η

αδία� λείπτη  ηλεκτρίκη�  τρόφόδόσί�α  τόυ  σημεί�όυ  ασυ� ρματης  πρό� σβασης,  συ� μφωνα  με  τίς

πρόδίαγραφε�ς (ίσχυ� ς / τα� ση είσό� δόυ) τόυ κατασκευαστη�  τόυ.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να μπόρεί� να καλυ� ψεί την ανα� γκη συ� νδεσης πόλλω� ν χρηστω� ν ταυτό� χρόνα

(τόυλα� χίστόν εκατό� ), με ταχυ� τητα συ� νδεσης τόυλα� χίστόν 200Mbit/s καί κα� νόντας χρη� ση των πλε�όν

δημόφίλω� ν πρότυ� πων ασυ� ρματης συ� νδεσης (802.11b/g/n).

Στίς τόπόθεσί�ες των στα� σεων δε δυ� ναταί να γί�νεί εγκατα� σταση ενσυ� ρματόυ δίκτυ� όυ δεδόμε�νων

από�  τό Δη� μό. Ως εκ τόυ� τόυ, τα σημεί�α ασυ� ρματης πρό� σβασης θα πρε�πεί να ε�χόυν την δυνατό� τητα να

συνδε�όνταί σε δί�κτυό παρόχη� ς δεδόμε�νων (GSM) με χρη� ση κα� ρτας SIM.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να ε�χεί κατ’ ελα� χίστό πρό� τυπα συμμό� ρφωσης CE καί RoHS.

Σε κα� θε περί�πτωση, η πρόμη� θεία καί εγκατα� σταση τόυ εξόπλίσμόυ�  θα πρε�πεί να συμμόρφω� νεταί

με τίς τεχνίκε�ς πρόδίαγραφε�ς καί την τεχνίκη�  περίγραφη�  της πρόκη� ρυξης.
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ΜΟΝΑΔΑ : ( 1 Τεμ. ) Τεμα� χίό

ΕΥΡΩ (Ολόγρα� φως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ

(Αρίθμητίκω� ς): 3.200

ΑΤ. 2 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β

Πρόμη� θεία, μεταφόρα�  επί� τό� πόυ καί εγκατα� σταση στεγα� στρόυ τυ� πόυ Β γία τη στα� ση λεωφόρεί�ων, με

φωτίσμό�  καί εξόπλίσμό�  wi-fi.

Μήκος: 4000 mm, Πλάτος: 1190 mm, Ύψος: 2300 mm

Τό στε�γαστρό θα εί�ναί κατασκευασμε�νό εξ ‘όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνό σκελετό� . 

Απότελεί�ταί από�  χαλυ� βδίνόυς όρθόστα� τες δίατόμη� ς 60*60 χίλ. με 2,8 χίλ. πα� χός, τόπόθετημε�νόυς σε

δία� ταξη με ί�σα δία� κενα. 

Κα� θε όρθόστα� της δίαθε�τεί στό κα� τω α� κρό τόυ χαλυ� βδίνη πλα� κα ε�δρασης δίαστα� σεων 250*250*8 χίλ.,

η�  επε�κταση υλίκόυ�  500 χίλ. γία ε�δραση εντό� ς εδα� φόυς. 

Στό α� νω α� κρό των όρθόστατω� ν συγκόλλεί�ταί χαλυ� βδίνό ε�λασμα πα� χόυς 6 χίλ. κεκλίμε�νό με τόξόείδη�

μόρφη�  στην κα� τω πλευρα�  τόυ, γία την στη� ρίξη της σκεπη� ς.  Η σκεπή απότελεί�ταί από�  τα χαλυ� βδίνα

ελα� σματα, χαλυ� βδίνόυς κόίλόδόκόυ� ς δίατόμη� ς 50*30 χίλ. με 2 χίλ. πα� χός καί φυ� λλό πόλυκαρβόυνίκό�

κυψελωτό�  φίμε� 6χίλ. πα� χός γία την τελίκη�  της κα� λυψη. 

Στό μπρόστίνό�  καί όπί�σθίό με�ρός της συγκόλλεί�ταί χαλυ� βδίνός κόίλόδόκό� ς 50*30 χίλ. με 2 χίλ. πα� χός

σε ό� λό τό μη� κός της καί μπρόστα�  από�  τόν κα� θε κόίλόδόκό�  τόπόθετόυ� νταί χαλυ� βδίνα λόυ� κία, με την

μπρόστίνη�  πλευρα�  μεγαλυ� τερη της όπί�σθίας ω� στε να μπόρεί� να τόπόθετηθεί� πίνακί�δα η�  αυτόκό� λλητό

με  την  όνόμασί�α  της  εκα� στότε  στα� σης  (τόπόθεσί�ας  ).  Η  πλα� τη της  στα� σης  δίαθε�τεί  όρίζό� ντίόυς

κόίλόδόκόυ� ς  50*30 χίλ.  πα� χόυς  2  χίλ.,  όί  όπόί�όί  ενίσχυ� όυν  την  στίβαρό� τητα της  κατασκευη� ς  καί

συνδε�όυν τόυς όρθόστα� τες μεταξυ�  τόυς. 

Γία την κα� λυψη της πλα� της τόπόθετόυ� νταί πόλυκαρβόνίκα�  φυ� λλα κυψελωτα�  δία� φανα πα� χόυς 6 χίλ. 

Τό είδίκό�  ενσωματωμε�νό πλαί�σίό θα ε�χεί καθαρε�ς δίαστα� σείς 1,00μ. (γία την όρίζό� ντία) καί 0,70μ.

(γία  την  κατακό� ρυφη),  ό� πόυ  θα  αναρτω� νταί  πληρόφόρί�ες,  ανακόίνω� σείς  καί  χα� ρτες  των

συγκόίνωνίω� ν τόυ Δη� μόυ καί στίς δυ� ό ό� ψείς τόυ. Εί�ναί κατασκευασμε�νό από�  χαλυ� βδίνό πλαί�σίό με

κόίλόδόκόυ� ς 30*30 χίλ. πα� χόυς 1,5 χίλ. με επενδυ� σείς από�  δία� φανό ακρυλίκό�  φυ� λλό πα� χόυς 3 χίλ. 

Η πίνακί�δα της στα� σης θα πρόηγεί�ταί τόυ στεγα� στρόυ (ως πρός τη φόρα�  τόυ λεωφόρεί�όυ) καί σε

από� σταση ό� χί μίκρό� τερη τόυ ενό� ς με�τρόυ. Θα κατασκευα� ζεταί από�  χαλυ� βδίνό όρθόστα� τη δίατόμη� ς

60*60  χίλ.  σε  2,8  χίλ.  πα� χός,  ό� πόυ  στό  κα� τω  α� κρό  τόυ  θα  υπα� ρχεί  χαλυ� βδίνη  πλα� κα  ε�δρασης

δίαστα� σεων 250*250*8 χίλ., η�  επε�κταση υλίκόυ�  500 χίλ. γία πα� κτωση εντό� ς εδα� φόυς. Στό α� νω α� κρό
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της φε�ρεί όρίζό� ντίό χαλυ� βδίνό κόίλόδόκό� , ό όπόί�ός θα φε�ρεί χαλυ� βδίνες λα� μες γία την τόπόθε�τηση

της πίνακί�δας. 

Τό παγκα� κί μη� κόυς 1,5 μ, (τρίω� ν θε�σεων) κατασκευα� ζεταί εξ όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνα στόίχεί�α. Τό

κα� θίσμα  κατασκευα� ζεταί  από�  χαλυ� βδίνό  δία� τρητό  ε�λασμα,  καί  ό  σκελετό� ς  από�  χαλυ� βδίνόυς

κόίλόδόκόυ� ς δίατόμη� ς 50*30 χίλ., ενω�  η κατασκευη�  τόυ δίαθε�τεί ανα� κληση. 

Ο κα� δός εί�ναί κατασκευασμε�νός εξ όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνα στόίχεί�α. 

Απότελεί�ταί από�  τό κυρί�ως σω� μα,καπα� κί, τόν εσωτερίκό�  κα� δό, καί την πλα� κα ε�δρασης. 

Τό κυρί�ως σω� μα εί�ναί κατασκευασμε�νό από�  χαλυ� βδίνό φυ� λλό πα� χόυς 1,5 χίλ. δίαστα� σεων Φ470*725

χίλ.  με  περίμετρίκε�ς  δίατρη� σείς,  στό  κα� τω  με�ρός  τόυ  δίαθε�τεί  πυθμε�να  με  τρείς  όπε�ς  γία  την

απόστρα� γγίση των υδα� των. Στό α� νω με�ρός τόυ κα� δόυ τόπόθετεί�ταί μεταλλίκό�  καπα� κί πα� χόυς 3 χίλ.

με όπη�  Φ200 χίλ.  γία την ευ� κόλη ρί�ψη απόρρίμμα� των. Τό καπα� κί εί�ναί ανακλίνό� μενό δίαθε�τόντας

χαλυ� βδίνό μεντεσε� καί κλείδαρία� . 

Στην κα� τω επίφα� νεία�  τόυ, δίαθε�τεί χαλυ� βδίνό όρθόστα� τη από�  χαλυβδόσωλη� να Φ160 χίλ. καί πλα� κα

ε�δρασης πα� χόυς 3 χίλ. 

Εσωτερίκα�  ό κα� δός, δίαθε�τεί κα� δό γαλβανίσμε�νό πα� χόυς 1 χίλ. δίαστα� σεων Φ400*650 χίλ. 

Η βαφη�  των μεταλλίκω� ν στόίχεί�ων γί�νεταί με πόυ� δρα ηλεκτρόστατίκη� ς βαφη� ς σε φόυ� ρνό βαφη� ς. 

Φωτισμός στεγάστρου & εξοπλισμός wi-fi

Ο  φωτίσμό� ς  τόυ  στεγα� στρόυ  θα  υλόπόίεί�ταί,  αυτό� νόμα  με�σω  εγκατα� στασης  κατα� λληλόυ

φωτόβόλταίWκόυ�  συστη� ματός.  Οί  πα� σης  φυ� σεως  ηλεκτρόλόγίκε�ς  εγκαταστα� σείς  (φωτόβόλταίWκό�

συ� στημα, εξόπλίσμό� ς wi-fi), όί όπόί�ες εί�ναί απαραί�τητες γία τόν φωτίσμό�  καί λόίπε�ς λείτόυργί�ες τόυ

στεγα� στρόυ, θα πληρόυ� ν ό� λες τίς πρόυW πόθε�σείς πόυ όρί�ζόνταί από�  την ίσχυ� όυσα νόμόθεσί�α. 

Αυτόματο φωτιστικό led από 70W τροφοδοτούμενο από φωτοβολταϊκό πάνελ

Iσχυ� ς: 70W

Αρίθμό� ς LED: > 67

Ηλίακό�  Πα� νελ: =η� >35W

Μπαταρί�α: Λίθί�όυ =η� >8000mAh

Χρό� νός φωτίσμόυ� : 10 – 12 ω� ρες

Τρό� πόί λείτόυργί�ας: Αυτό� ματα (με την δυ� ση τόυ η� λίόυ), χείρόκί�νητα (με τηλεχείρίστη� ρίό)

Ύψός εγκατα� στασης με μεταλλίκό�  στη� ρίγμα καθ’ επίλόγη�  τόυ πρόσφε�ρόντα 1μ στην πρό� σόψη τόυ

στεγα� στρόυ 

Περίόχη�  κα� λυψης: >30 m²
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Τρόφόδόσί�α: Ηλίακη�  ενε�ργεία

Χρό� νός φό� ρτίσης: 6-8 ω� ρες

Αδίαβρόχόπόί�ηση: =η� >IP66

Θερμόκρασί�α χρω� ματός: 4000- 6500K

Δία� ρκεία ζωη� ς LED (τόυλα� χίστόν): 50000 ω� ρες

Δηλαδη�  πρόμη� θεία μεταφόρα�  τόπόθε�τηση στην όρόφη�  της στα� σης, με τό φωτίστίκό�  να πρόεξε�χεί της

πρό� σόψης, ό� σό εί�ναί τό μη� κός τόυ φωτίστίκόυ� .

Εξοπλισμός wi-fi

Ο  ασυ� ρματός  εξόπλίσμό� ς  (σημεί�ό  ασυ� ρματης  πρό� σβασης)  θα  τόπόθετηθεί�  σε  κα� θε  στα� ση,  με

σκόπό�  να  παρε�χεί  ασυ� ρματη  πρό� σβαση  στό  Δίαδί�κτυό  γία  τόυς  πόλί�τες  πόυ  βρί�σκόνταί  στην

εγγυ� τητα της στα� σης.

Ο  ανα� δόχός  θα  πρε�πεί  να  μερίμνη� σεί  γία  την  εγκατα� σταση  όπόίόδη� πότε  ηλεκτρόλόγίκόυ�

εξόπλίσμόυ�  (καλω� δία,  κανα� λία,  μετασχηματίστε�ς  καί  λόίπα� )  απαίτεί�ταί  ω� στε  να  εξασφαλί�ζεταί  η

αδία� λείπτη  ηλεκτρίκη�  τρόφόδόσί�α  τόυ  σημεί�όυ  ασυ� ρματης  πρό� σβασης,  συ� μφωνα  με  τίς

πρόδίαγραφε�ς (ίσχυ� ς / τα� ση είσό� δόυ) τόυ κατασκευαστη�  τόυ.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να μπόρεί� να καλυ� ψεί την ανα� γκη συ� νδεσης πόλλω� ν χρηστω� ν ταυτό� χρόνα

(τόυλα� χίστόν εκατό� ), με ταχυ� τητα συ� νδεσης τόυλα� χίστόν 200Mbit/s καί κα� νόντας χρη� ση των πλε�όν

δημόφίλω� ν πρότυ� πων ασυ� ρματης συ� νδεσης (802.11b/g/n).

Στίς τόπόθεσί�ες των στα� σεων δε δυ� ναταί να γί�νεί εγκατα� σταση ενσυ� ρματόυ δίκτυ� όυ δεδόμε�νων

από�  τό Δη� μό. Ως εκ τόυ� τόυ, τα σημεί�α ασυ� ρματης πρό� σβασης θα πρε�πεί να ε�χόυν την δυνατό� τητα να

συνδε�όνταί σε δί�κτυό παρόχη� ς δεδόμε�νων (GSM) με χρη� ση κα� ρτας SIM.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να ε�χεί κατ’ ελα� χίστό πρό� τυπα συμμό� ρφωσης CE καί RoHS.

Σε κα� θε περί�πτωση, η πρόμη� θεία καί εγκατα� σταση τόυ εξόπλίσμόυ�  θα πρε�πεί να συμμόρφω� νεταί

με τίς τεχνίκε�ς πρόδίαγραφε�ς καί την τεχνίκη�  περίγραφη�  της πρόκη� ρυξης.

ΜΟΝΑΔΑ : ( 1Τεμ. ) Τεμα� χίό

ΕΥΡΩ (Ολόγρα� φως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(Αρίθμητίκω� ς): 2.800
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ΑΤ. 3 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ

Πρόμη� θεία, μεταφόρα�  επί� τό� πόυ καί εγκατα� σταση στεγα� στρόυ τυ� πόυ Γ γία τη στα� ση λεωφόρεί�ων με

φωτίσμό�  καί εξόπλίσμό�  wi-fi.

Μήκος: 4000 mm, Πλάτος: 1190 mm, Ύψος: 2300 mm

Τό στε�γαστρό θα εί�ναί κατασκευασμε�νό εξ  όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνό σκελετό� . 

Απότελεί�ταί από�  χαλυ� βδίνόυς όρθόστα� τες δίατόμη� ς 80*80 χίλ. με 2,8 χίλ. πα� χός, τόπόθετημε�νόυς σε

δία� ταξη με ί�σα δία� κενα. 

Κα� θε όρθόστα� της δίαθε�τεί στό κα� τω α� κρό τόυ χαλυ� βδίνη πλα� κα ε�δρασης δίαστα� σεων 250*250*8 χίλ.,

η�  επε�κταση υλίκόυ�  500 χίλ. γία πα� κτωση εντό� ς εδα� φόυς. 

Στό α� νω α� κρό των όρθόστατω� ν συγκόλλεί�ταί χαλυ� βδίνό ε�λασμα πα� χόυς 6 χίλ. κεκλίμε�νό με τόξόείδη�

μόρφη�  στην κα� τω πλευρα�  τόυ, γία την στη� ρίξη της σκεπη� ς.

Η σκεπη�  απότελεί�ταί από�  τα χαλυ� βδίνα ελα� σματα, χαλυ� βδίνόυς κόίλόδόκόυ� ς δίατόμη� ς 50*30 χίλ. σε 2

χίλ. πα� χός καί φυ� λλό πόλυκαρβόυνίκό�  κυψελωτό�  φίμε� 6χίλ. πα� χός γία την τελίκη�  της κα� λυψη. 

Στό μπρόστίνό�  καί όπί�σθίό με�ρός της συγκόλλεί�ταί χαλυ� βδίνός κόίλόδόκό� ς 50*30 χίλ. σε 2 χίλ. πα� χός

σε ό� λό τό μη� κός της καί μπρόστα�  από�  τόν κα� θε κόίλόδόκό�  τόπόθετόυ� νταί χαλυ� βδίνα λόυ� κία, με την

μπρόστίνη�  πλευρα�  μεγαλυ� τερη της όπί�σθίας ω� στε να μπόρεί� να τόπόθετηθεί� πίνακί�δα η�  αυτόκό� λλητό

με την όνόμασί�α της εκα� στότε στα� σης (τόπόθεσί�ας). 

Τό είδίκό�  ενσωματωμε�νό πλαί�σίό θα ε�χεί καθαρε�ς δίαστα� σείς 1,00μ. (γία την όρίζό� ντία) καί 0,70μ.

(γία  την  κατακό� ρυφη),  ό� πόυ  θα  αναρτω� νταί  πληρόφόρί�ες,  ανακόίνω� σείς  καί  χα� ρτες  των

συγκόίνωνίω� ν τόυ Δη� μόυ καί στίς δυ� ό ό� ψείς τόυ. Εί�ναί κατασκευασμε�νό από�  χαλυ� βδίνό πλαί�σίό με

κόίλόδόκόυ� ς 30*30 χίλ. πα� χόυς 1,5 χίλ. με επενδυ� σείς από�  δία� φανό ακρυλίκό�  φυ� λλό πα� χόυς 3 χίλ. 

Η πινακίδα της στα� σης θα πρόηγεί�ταί τόυ στεγα� στρόυ (ως πρός τη φόρα�  τόυ λεωφόρεί�όυ) καί σε

από� σταση ό� χί μίκρό� τερη τόυ ενό� ς με�τρόυ. Θα κατασκευα� ζεταί από�  χαλυ� βδίνό όρθόστα� τη δίατόμη� ς

60*60  χίλ.  σε  2,8.  χίλ.  πα� χός,  ό� πόυ  στό  κα� τω  α� κρό  τόυ  θα  υπα� ρχεί  χαλυ� βδίνη  πλα� κα  ε�δρασης

δίαστα� σεων 250*250*8 χίλ., η�  επε�κταση υλίκόυ�  500 χίλ. γία πα� κτωση εντό� ς εδα� φόυς. Στό α� νω α� κρό

της φε�ρεί όρίζό� ντίό χαλυ� βδίνό κόίλόδόκό� , ό όπόί�ός θα φε�ρεί χαλυ� βδίνες λα� μες γία την τόπόθε�τηση

της πίνακί�δας. 

Κα� θίσμα δεν υπα� ρχεί στόν τυ� πό Γ στεγα� στρόυ. 

Ο κάδος εί�ναί κατασκευασμε�νός εξ όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνα στόίχεί�α. 

Απότελεί�ταί από�  τό κυρί�ως σω� μα,καπα� κί, τόν εσωτερίκό�  κα� δό, καί την πλα� κα ε�δρασης. 

Τό κυρί�ως σω� μα εί�ναί κατασκευασμε�νό από�  χαλυ� βδίνό φυ� λλό πα� χόυς 1,5 χίλ. δίαστα� σεων Φ470*725

χίλ.  με  περίμετρίκε�ς  δίατρη� σείς,  στό  κα� τω  με�ρός  τόυ  δίαθε�τεί  πυθμε�να  με  τρείς  όπε�ς  γία  την

απόστρα� γγίση των υδα� των. Στό α� νω με�ρός τόυ κα� δόυ τόπόθετεί�ταί μεταλλίκό�  καπα� κί πα� χόυς 3 χίλ.

με όπη�  Φ200 χίλ.  γία την ευ� κόλη ρί�ψη απόρρίμμα� των. Τό καπα� κί εί�ναί ανακλίνό� μενό δίαθε�τόντας

χαλυ� βδίνό μεντεσε� καί κλείδαρία� . 
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Στην κα� τω επίφα� νεία�  τόυ, δίαθε�τεί χαλυ� βδίνό όρθόστα� τη από�  χαλυβδόσωλη� να Φ160 χίλ. καί πλα� κα

ε�δρασης πα� χόυς 3 χίλ. 

Εσωτερίκα�  ό κα� δός, δίαθε�τεί κα� δό γαλβανίσμε�νό πα� χόυς 1 χίλ. δίαστα� σεων Φ400*650 χίλ. 

Η βαφή των μεταλλίκω� ν στόίχεί�ων γί�νεταί με πόυ� δρα ηλεκτρόστατίκη� ς βαφη� ς σε φόυ� ρνό βαφη� ς. 

Φωτισμός στεγάστρου & εξοπλισμός wi-fi

Ο  φωτίσμό� ς  τόυ  στεγα� στρόυ  θα  υλόπόίεί�ταί  αυτό� νόμα  με�σω  εγκατα� στασης  κατα� λληλόυ

φωτόβόλταίWκόυ�  συστη� ματός.  Οί  πα� σης  φυ� σεως  ηλεκτρόλόγίκε�ς  εγκαταστα� σείς  (φωτόβόλταίWκα� ,

εξόπλίσμό� ς  wi-fi ),  όί  όπόί�ες  εί�ναί  απαραί�τητες  γία  τόν  φωτίσμό�  καί  λόίπε�ς  λείτόυργί�ες  τόυ

στεγα� στρόυ, θα πληρόυ� ν ό� λες τίς πρόυW πόθε�σείς πόυ όρί�ζόνταί από�  την ίσχυ� όυσα νόμόθεσί�α. 

Αυτόματο φωτιστικό led από 70W τροφοδοτούμενο από φωτοβολταϊκό πάνελ

Iσχυ� ς: 70W

Αρίθμό� ς LED: > 67

Ηλίακό�  Πα� νελ: =η� >35W

Μπαταρί�α: Λίθί�όυ =η� >8000mAh

Χρό� νός φωτίσμόυ� : 10 – 12 ω� ρες

Τρό� πόί λείτόυργί�ας: Αυτό� ματα (με την δυ� ση τόυ η� λίόυ), χείρόκί�νητα (με τηλεχείρίστη� ρίό)

Ύψός εγκατα� στασης με μεταλλίκό�  στη� ρίγμα καθ’ επίλόγη�  τόυ πρόσφε�ρόντα 1μ στην πρό� σόψη τόυ

στεγα� στρόυ 

Περίόχη�  κα� λυψης: >30 m²

Τρόφόδόσί�α: Ηλίακη�  ενε�ργεία

Χρό� νός φό� ρτίσης: 6-8 ω� ρες

Αδίαβρόχόπόί�ηση: =η� >IP66

Θερμόκρασί�α χρω� ματός: 4000- 6500K

Δία� ρκεία ζωη� ς LED (τόυλα� χίστόν): 50000 ω� ρες

Δηλαδη�  πρόμη� θεία μεταφόρα�  τόπόθε�τηση στην όρόφη�  της στα� σης, με τό φωτίστίκό�  να πρόεξε�χεί της

πρό� σόψης, ό� σό εί�ναί τό μη� κός τόυ φωτίστίκόυ� .
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Εξοπλισμός wi-fi

Ο  ασυ� ρματός  εξόπλίσμό� ς  (σημεί�ό  ασυ� ρματης  πρό� σβασης)  θα  τόπόθετηθεί�  σε  κα� θε  στα� ση,  με

σκόπό�  να  παρε�χεί  ασυ� ρματη  πρό� σβαση  στό  Δίαδί�κτυό  γία  τόυς  πόλί�τες  πόυ  βρί�σκόνταί  στην

εγγυ� τητα της στα� σης.

Ο  ανα� δόχός  θα  πρε�πεί  να  μερίμνη� σεί  γία  την  εγκατα� σταση  όπόίόδη� πότε  ηλεκτρόλόγίκόυ�

εξόπλίσμόυ�  (καλω� δία,  κανα� λία,  μετασχηματίστε�ς  καί  λόίπα� )  απαίτεί�ταί  ω� στε  να  εξασφαλί�ζεταί  η

αδία� λείπτη  ηλεκτρίκη�  τρόφόδόσί�α  τόυ  σημεί�όυ  ασυ� ρματης  πρό� σβασης,  συ� μφωνα  με  τίς

πρόδίαγραφε�ς (ίσχυ� ς / τα� ση είσό� δόυ) τόυ κατασκευαστη�  τόυ.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να μπόρεί� να καλυ� ψεί την ανα� γκη συ� νδεσης πόλλω� ν χρηστω� ν ταυτό� χρόνα

(τόυλα� χίστόν εκατό� ), με ταχυ� τητα συ� νδεσης τόυλα� χίστόν 200Mbit/s καί κα� νόντας χρη� ση των πλε�όν

δημόφίλω� ν πρότυ� πων ασυ� ρματης συ� νδεσης (802.11b/g/n).

Στίς τόπόθεσί�ες των στα� σεων δε δυ� ναταί να γί�νεί εγκατα� σταση ενσυ� ρματόυ δίκτυ� όυ δεδόμε�νων

από�  τό Δη� μό. Ως εκ τόυ� τόυ, τα σημεί�α ασυ� ρματης πρό� σβασης θα πρε�πεί να ε�χόυν την δυνατό� τητα να

συνδε�όνταί σε δί�κτυό παρόχη� ς δεδόμε�νων (GSM) με χρη� ση κα� ρτας SIM.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να ε�χεί κατ’ ελα� χίστό πρό� τυπα συμμό� ρφωσης CE καί RoHS.

Σε κα� θε περί�πτωση, η πρόμη� θεία καί εγκατα� σταση τόυ εξόπλίσμόυ�  θα πρε�πεί να συμμόρφω� νεταί

με τίς τεχνίκε�ς πρόδίαγραφε�ς καί την τεχνίκη�  περίγραφη�  της πρόκη� ρυξης.

ΜΟΝΑΔΑ : (1Τεμ.) Τεμα� χίό

ΕΥΡΩ (Ολόγρα� φως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

(Αρίθμητίκω� ς): 2.232

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Γ. Νταρντάνη
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ

Γ. Καραμαλίγκας
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

Χρ.Παζάρας

ΤΕ Μηχανικός 

Πληροφορικής, MSc

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ

ΤΖΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα στε�γαστρα αναμόνη� ς επίβατω� ν θα πρε�πεί να συμμόρφω� νόνταί με τίς βασίκε�ς αρχε�ς κατασκευη� ς
καί τόπόθε�τησης στεγα� στρων της πρό� σκλησης V με αρ. Πρωτ 4721/23-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΑΖ465ΥΘ7-
Κ78) τόυ τμη� ματός Αναπτυξίακω� ν Πρόγραμμα� των καί Δίαχεί�ρησης ΠΔΕ τόυ Υπόυργεί�όυ Εσωτερίκω� ν
επί ποινή αποκλεισμού. 

Ο  πρόμηθευτη� ς  /  συμμετε�χων  όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας  των  υπό�  πρόμη� θεία  είδω� ν  πρε�πεί  να  εί�ναί
πίστόπόίημε�νός κατα�  ISO 9001 καί ISO 14001, επί ποινή αποκλεισμού.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Ο κατασκευαστη� ς η�  ό εξόυσίόδότημε�νός αντίπρό� σωπός η�  ό είσαγωγε�ας η�  ό δίανόμε�ας πόυ θε�τόυν σε
κυκλόφόρί�α  στην  αγόρα� ,  στε�γαστρα στα� σεων λεωφόρεί�ων,  πρε�πεί  να δίαθε�τόυν γία  καθε�να από�
αυτα�  ε�γκρίση τόυ ΟΑΣΑ, ω� στε να απόδείκνυ� εταί η συμμό� ρφωση τόυς με τίς απαίτη� σείς ασφαλεί�ας
της σείρα� ς πρότυ� πων της πρό� σκλησης V με αρ. Πρωτ 4721/23-01-2019( ΑΔΑ: ΩΡΑΖ465ΥΘ7-Κ78) τόυ
τμη� ματός Αναπτυξίακω� ν Πρόγραμμα� των καί Δίαχεί�ρησης ΠΔΕ τόυ Υπόυργεί�όυ Εσωτερίκω� ν γία τό
πρό� γραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Θα πρε�πεί να πρόσκόμίστεί� με την κατα� θεση της πρόσφόρα� ς, η� τόί εντό� ς
τόυ φακε�λόυ της τεχνίκη� ς πρόσφόρα� ς, επί ποινή αποκλεισμού.

Ο εξόπλίσμό� ς πόυ θα παραδόθεί� θα πρε�πεί να σημαίνεται ευκρίνω� ς με, μό� νίμα σε θε�ση όρατη�  από�  τό
επί�πεδό τόυ εδα� φόυς τόυλα� χίστόν με τα ακό� λόυθα:

α) Όνόμα καί δίευ� θυνση τόυ κατασκευαστη�  η�  τόυ εξόυσίόδότημε�νόυ αντίπρόσω� πόυ η�  τόυ είσαγωγε�α
η�  τόυ δίανόμε�α, ε�τός κατασκευη� ς καί αρίθμό�  σείρα� ς παραγωγη� ς τόυ κα� θε στεγα� στρόυ.

β) Στόίχεί�α αναγνω� ρίσης εξόπλίσμόυ�  (π.χ. κωδίκό� ς αρίθμό� ς) καί ε�τός κατασκευη� ς.

Ο πρόμηθευτη� ς / συμμετε�χων όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας θα πρε�πεί να καταθε�σεί Υπεύθυνη Δήλωση (επί
ποινή αποκλεισμού)ό� τί θα παρε�χεί εγγυ� ηση (24) εί�κόσί τεσσα� ρων μηνω� ν, μετα�  την παρα� δόση της
πρόμη� θείας  γία  την  καλη�  λείτόυργί�α  των  στεγα� στρων  καί  απόκατα� σταση  από�  φθόρε�ς  πόυ  δεν
όφεί�λόνταί σε Θεόμηνί�α καί βανδαλίσμόυ� ς, ε�τσί ω� στε τα στε�γαστρα να συνεχί�ζόυν να πληρόυ� ν τίς
πρόδίαγραφε�ς  καί  να  δίασφαλί�ζεταί  η  ασφαλη� ς  λείτόυργί�α  τόυς  καθ΄  ό� λη  την  δία� ρκεία  της
πρόσφερό� μενης εγγυ� ησης. 

Σε περί�πτωση πόυ όί βλα� βες δεν πρόκλη� θηκαν από�  βανδαλίσμό�  καί εμφανί�στηκαν εντό� ς της περίό� δόυ
εγγυ� ησης, τό� τε τό κό� στός απόκατα� στασης (υλίκω� ν & εργασίω� ν) θα καλυ� πτεταί από�  τόν ανα� δόχό.

Θα  παρε�χεί  επί�σης  εξασφα� λίση  ανταλλακτίκω� ν γία  τό  δία� στημα  των  όκτω� (8)  ετω� ν  χωρί�ς  να
συμπερίλαμβα� νεταί τό κό� στός των υλίκω� ν καί των εργασίω� ν.
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Σε περί�πτωση αναφόρα� ς γία βλα� βη σε στε�γαστρό, ό ανα� δόχός θα πρε�πεί να τό απόκαταστη� σεί α� μεσα
καί ό� χί αργό� τερα από�  πε�ντε ημερόλόγίακε�ς ημε�ρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο  πρόμηθευτη� ς  /  συμμετε�χων  όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας  θα  πρε�πεί  να  καταθε�σεί (επί  ποινή
αποκλεισμού)με  την  πρόσφόρα�  τόυ  λεπτόμερη�  περίγραφη�  καί  Τεχνίκα�  ε�ντυπα  (prospectus)  με
απείκό� νίση καί σχε�δία κατό� ψεων, ό� ψεων των στεγα� στρων. Σε κα� θε ε�να από�  τα παραπα� νω ε�ντυπα
εί�ναί υπόχρεωτίκό�  στη θε�ση τόυ πρόσφερό� μενόυ αντίκείμε�νόυ να αναγρα� φεταί ό κωδίκό� ς αρίθμό� ς
τόυ καί να δίευκρίνί�ζεταί ό τυ� πός τόυ στεγα� στρόυ πόυ πρόσφε�ρεταί με τρό� πό μόνόση� μαντό, ε�τσί
ω� στε να μη δημίόυργεί�ταί καμί�α αμφίβόλί�α ως πρός την ταυτό� τητα τόυ πρόσφερόμε�νόυ εί�δόυς. 

Είδίκό� τερα στην τεχνίκη�  πρόσφόρα�  κα� θε εί�δόυς θα υπα� ρχεί: 

α. Χω� ρα πρόε�λευσης - κατασκευη� ς
β. Κατασκευαστίκό� ς - Πρόμηθευτίκό� ς Οί�κός
γ. Τυ� πός η�  μόντε�λό πρόσφερόμε�νόυ.

Γία  τα  πρόίWό� ντα  πόυ  κατασκευα� ζεί  ό  ί�δίός  ό  δίαγωνίζό� μενός  απαίτεί�ταί  ό  χαρακτηρίσμό� ς
«κατασκευη� ς τόυ εργόστασί�όυ μας».

Σε περί�πτωση πόυ ό συμμετε�χων όίκόνόμίκό� ς φόρε�ας δεν εί�ναί ό κατασκευαστη� ς των στεγα� στρων θα
πρε�πεί να πρόσκόμί�σεί υπευ� θυνη δη� λωση τόυ κατασκευαστη�  ό� τί απόδε�χεταί τη συνεργασί�α γία την
κατασκευη�  των υπό�  πρόμη� θεία στεγα� στρων καί ό� τί δίαθε�τεί  ISO 9001 καί  ISO 14001,  επί ποινή
αποκλεισμού.

Επί�σης θα πρε�πεί να καταθε�σεί:

1. Στατίκη�  μελε�τη στεγα� στρόυ , υπόγεγραμμε�νη από�  μηχανίκό�

2. Ηλεκτρόλόγίκό�  σχε�δίό  στεγα� στρόυ  (γία  τόν  φωτίσμό� )  υπόγεγραμμε�νo από�  ηλεκτρόλό� γό
μηχανίκό�  

3. Πίστόπόίητίκα�  πόλυκαρβόνίκω� ν 

4. Πίστόπόίητίκα�  μετα� λλων 

5. Πίστόπόίητίκό�  CE γία τόν φωτίσμό�

6. Πίστόπόίητίκό�  CE γία τό wi-fi&ROHS

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς κάποια άλλη αμοιβή, να προσκομίσει: 

1) Βεβαί�ωση Στατίκη� ς επα� ρκείας στεγα� στρόυ , υπόγεγραμμε�νη από�  μηχανίκό�  

2) Βεβαί�ωση ό� τί η τόπόθε�τηση καί θεμελί�ωση τόυ κα� θε στεγα� στρόυ ε�γίνε συ� μφωνα με τίς όδηγί�ες
καί τίς πρόδίαγραφε�ς τόυ κατασκευαστη�  καί να πρόσκόμί�σεί σχε�δία με δίαστασίόλόγημε�να τα
θεμε�λία των όργα� νων ως κατασκευα� στηκαν
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3) Βεβαί�ωση  Ηλεκτρόλόγίκη� ς  εγκατα� στασης  καί  σχε�δίό  γία  τόν  φωτίσμό�  καί  τό  wi-fi,

υπόγεγραμμε�να από�  ηλεκτρόλό� γό μηχανίκό�

Τα υπό�  πρόμη� θεία στε�γαστρα θα πρε�πεί να ανταπόκρί�νόνταί στόυς ό� ρόυς των πρόδίαγραφω� ν της
μελε�της,  να εί�ναί  καίνόυ� ργίας  κατασκευη� ς,  αχρησίμόπόί�ητα,  από�  υλίκα�  α� ρίστης πόίό� τητας καί  να
ανταπόκρί�νόνταί  στην  χρη� ση  καί  λείτόυργί�α  γία  την  όπόί�α  πρόόρί�ζόνταί.  Πρε�πεί    επί  ποινή  
αποκλεισμού   να εί�ναί απόλυ� τως συ� μφωνα με τίς Τεχνίκε�ς Πρόδίαγραφε�ς της μελε�της  .

Οί αναγραφό� μενες δίαστα� σείς εί�ναί ενδείκτίκε�ς καί επίτρε�πόνταί απόκλί�σείς της τα� ξεως τόυ ±5%,
στίς επίμε�ρόυς καί συνόλίκε�ς δίαστα� σείς.

Στίς τίμε�ς των πρόσφόρω� ν θα περίλαμβα� νεταί η πρόμη� θεία, η συναρμόλό� γηση καί η εγκατα� σταση
των στεγα� στρων (με την θεμελί�ωση τόυς), τόν φωτίσμό�  καί τόν εξόπλίσμό�  wi-fi, πλη� ρως καί ε�τόίμα
πρός  χρη� ση,  καθω� ς  καί  η  εκτε�λεση  των  απαίτόυ� μενων  χωματόυργίκω� ν  εργασίω� ν  γία  την  όρθη�
εγκατα� σταση. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΤΥΠΟΣ Α 

Εί�ναί τα στε�γαστρα με πλα� τός από�  1,20μ. καί α� νω καί τόπόθετόυ� νταί σε πεζόδρό� μία πλα� τόυς από�
2,70 καί α� νω. Η όπί�σθία ό� ψη (πλα� τη) δυ� ναταί να εί�ναί από�  δίαφανε�ς αντίβανδαλίστίκό� ,  α� θραυστό
πλαί�σίό, τό αρίστερό�  (ό� πως παρατηρεί�ταί από�  τόν δρό� μό) κα� θετό πρός την γραμμη�  τόυ πεζόδρόμί�όυ
τμη� μα  θα  εί�ναί  πλη� ρως  καλυμμε�νό  από�  πλαί�σίό,  ενω�  τό  δεξίό�  κα� θετό  τμη� μα  δυ� ναταί  να  εί�ναί
καλυμμε�νό  κατα�  πλα� τός  κατα�  τό  η� μίσυ  από�  δίαφανε�ς  αντίβανδαλίστίκό� ,  α� θραυστό  πλαί�σίό.  Τό
στε�γαστρό ε�χεί κα� θίσμα σταθερό�  τρίω� ν θε�σεων. 

Τα στε�γαστρα θα πρε�πεί να ε�χόυν ίδίαί�τερη αρχίτεκτόνίκη�  μόρφη� , να παρε�χόυν λείτόυργίκό� τητα καί
πρόσαρμόγη�  στό περίβα� λλόν καί να συνδυα� ζόνταί με τίς σημα� νσείς των στα� σεων σε ε�να αρμόνίκό�
συ� νόλό. Επί�σης θα πρε�πεί να παρε�χόυν την απαραί�τητη πρόστασί�α στόυς χρη� στες των συγκόίνωνίω� ν
από�  τίς καίρίκε�ς συνθη� κες κατα�  τόν χρό� νό αναμόνη� ς τόυς καί να εξασφαλί�ζόυν την όρατό� τητα πρός
ό� λες τίς  κατευθυ� νσείς με εξαί�ρεση εκεί�νη πόυ ε�χεί  τόπόθετηθεί�  η  δίαφη� μίση η�  καί  ό  χα� ρτης των
συγκόίνωνίω� ν  η�  όπόίαδη� πότε ε�ντυπη πληρόφό� ρηση γία τη λείτόυργί�α των συγκόίνωνίω� ν  πόυ θα
αναρτα� ταί  πρός  ενημε�ρωση  των  επίβατω� ν.  Η  πληρόφό� ρηση  καί  η  δίαφη� μίση  θα  πρε�πεί  να
πρόστατευ� όνταί από� λυτα από�  τίς καίρίκε�ς συνθη� κες. 

Η κατασκευη�  των στεγα� στρων θα γί�νεταί με υλίκα�  καί μίκρόυW λίκα�  υψηλω� ν μηχανίκω� ν καί χημίκω� ν
ίδίότη� των καί πρόδίαγραφω� ν πόυ θα παρε�χόυν καλαί�σθητη εμφα� νίση, θα εί�ναί αντίβανδαλίστίκα�  καί
δεν  θα  αλλόίω� νόνταί  από�  την  επί�δραση  των  καίρίκω� ν  καί  περίβαλλόντίκω� ν  συνθηκω� ν.  Τα
χρησίμόπόίόυ� μενα υλίκα�  γία την κατασκευη�  των στεγα� στρων,  θα συνεργα� ζόνταί  από� λυτα μεταξυ�
τόυς γία τίς περίπτω� σείς μεταβόλω� ν της θερμόκρασί�ας καί μηχανίκω� ν καταπόνη� σεων. Η κατασκευη�
δεν θα φε�ρεί αίχμηρα�  σημεί�α η�  επίκί�νδυνες εξόχε�ς. 

Τα  στε�γαστρα  θα  δίαθε�τόυν  φωτίσμό�  καί  θα  πρε�πεί  να  εξασφαλίστεί�  πλη� ρως  η  πρόστασί�α  της
ηλεκτρόλόγίκη� ς εγκατα� στασης καθω� ς καί η πρόστασί�α των επίβατω� ν από�  τό ρευ� μα. 

Τα στε�γαστρα θα δίαθε�τόυν σταθερα�  καθί�σματα, γία τόν τύπο Α, χωρί�ς να δημίόυργόυ� ν πρόβλη� ματα
στόυς επίβα� τες. Ο αρίθμό� ς των καθίσμα� των θα εί�ναί ανα� λόγός πρός τίς κατηγόρί�ες των στεγα� στρων. 
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Σε κα� θε στε�γαστρό θα τόπόθετηθεί� καλα� θί αχρη� στων, σε με�ρός πόυ να μην εμπόδί�ζεί τόυς επίβα� τες η�
τόυς δίερχό� μενόυς πεζόυ� ς. 

Τό πλαί�σίό πόυ θα υπα� ρχεί στό στε�γαστρό, ό� πόυ θα αναρτω� νταί συγκόίνωνίακε�ς πληρόφόρί�ες, θα
πρε�πεί να εί�ναί από�  ανθεκτίκό�  καί αντίβανδαλίστίκό�  υλίκό� , να επίτρε�πεί την ευ� κόλη ανα� γνωση των
πληρόφόρίω� ν καθω� ς καί την ευ� κόλη αντίκατα� σταση τόυ πληρόφόρίακόυ�  υλίκόυ� , να εί�ναί στεγανό�
καί να μην επίτρε�πεί την συγκε�ντρωση υγρασί�ας. 

Θα γί�νεταί πα� κτωση τόυ σκελετόυ�  τόυ στεγα� στρόυ σε είδίκη�  ε�δραση με κατα� λληλη εξυγί�ανση τόυ
εδα� φόυς  καί  σε  βα� θός  τόυλα� χίστόν  50  εκατόστα� ,  η�  με  είδίκε�ς  ενίσχυμε�νες,  χαλυ� βδίνες  πλα� κες
ε�δρασης πα� νω σε υφίστα� μενό μπετό�  πα� χόυς 15 εκατόστω� ν τόυλα� χίστόν. 

Γία  τόν  τυ� πό  στεγα� στρόυ  Α  ,  στό  ε�να  τμη� μα  της  πλα� της  θα  τόπόθετηθεί�  είδίκό�  ενσωματωμε�νό
πλαί�σίό με καθαρε�ς δίαστα� σείς 1,00μ. (γία την όρίζό� ντία) καί 0,70μ. (γία την κατακό� ρυφη), ό� πόυ θα
αναρτω� νταί πληρόφόρί�ες, ανακόίνω� σείς καί χα� ρτες των συγκόίνωνίω� ν τόυ Δη� μόυ καί στίς δυ� ό ό� ψείς
τόυ. 

Στό α� νω δεξίό�  καί αρίστερό�  εξωτερίκό�  τμη� μα τόυ στεγα� στρόυ, δηλαδη�  στίς πλευρε�ς τίς κα� θετες πρός
τόν α� ξόνα τόυ δρό� μόυ, θα υπα� ρχόυν καλαί�σθητα πλαί�σία στα όπόί�α θα αναγρα� φεταί η όνόμασί�α της
στα� σης. Η όνόμασί�α της στα� σης θα αναγρα� φεταί πρόαίρετίκα�  καί στίς πλευρε�ς τόυ στεγα� στρόυ τίς
παρα� λληλες πρός τόν α� ξόνα τόυ δρό� μόυ.  Στα στε�γαστρα, πόυ θα τόπόθετηθόυ� ν στίς αφετηρί�ες καί
στα τε�ρματα των γραμμω� ν θα πρόστεθεί�  κίγκλί�δωμα – κόυπαστη�  στην πρό� σόψη τόυ στεγα� στρόυ
εκτό� ς  της  είσό� δόυ  καί  εξό� δόυ  από�  αυτό�  (δηλαδη�  ό� χί  καθ΄  ό� λό  τό  μη� κός  τόυ)  γία  την  τη� ρηση
πρότεραίό� τητας επίβί�βασης στό λεωφόρεί�ό. 

Η πίνακί�δα της στα� σης θα πρόηγεί�ταί τόυ στεγα� στρόυ (ως πρός τη φόρα�  τόυ λεωφόρεί�όυ) καί σε
από� σταση ό� χί μίκρό� τερη τόυ ενό� ς με�τρόυ. 

Θέση εγκατάστασης του στεγάστρου

Σε κα� θε περί�πτωση, ανεξα� ρτητα τόυ πλα� τόυς τόυ πεζόδρόμί�όυ, δεν θα πρε�πεί να παρεμπόδί�ζεταί η
δίε�λευση των πεζω� ν καθ΄ ό� λό τό μη� κός καί τό πλα� τός πόυ καταλαμβα� νεί τό στε�γαστρό, δηλαδη�  να
μην αναγκα� ζόνταί όί πεζόί� να βαδί�ζόυν επί� τόυ όδόστρω� ματός. 

Θα  τηρεί�ταί  τό  ελα� χίστό  ό� ρίό  των  0,60μ.  από� σταση  ασφαλεί�ας  από�  τό  κρα� σπεδό,  δηλαδη�
όπόίόδη� πότε σημεί�ό  τόυ στεγα� στρόυ θα απε�χεί  τόυλα� χίστόν 0,60μ από�  αυτό� .  Επί�σης,  η  ελα� χίστη
από� σταση της πλα� της τόυ στεγα� στρόυ από�  τό τε�λός τόυ πεζόδρόμί�όυ (ρυμότόμίκη�  γραμμη� ) θα εί�ναί
0,90μ γία τόν τυ� πό Α. 

Η θε�ση εγκατα� στασης τόυ στεγα� στρόυ θα εί�ναί  όρατη�  από�  τόν όδηγό�  τόυ λεωφόρεί�όυ  καί  τόυς
χρη� στες  των  Συγκόίνωνίω� ν  καί  δεν  θα  παρεμπόδί�ζεταί  από�  όπόίαδη� πότε  α� λλη  κατασκευη�  –
εγκατα� σταση η�  φυσίκό�  εμπό� δίό. 

Τό υ� ψός τόυ στεγα� στρόυ θα εί�ναί 2,00μ. καθαρό�  στό χαμηλό� τερό σημεί�ό τόυ. 

Δεν επίτρε�πεταί η τόπόθε�τηση πε�ραν τόυ ενό� ς στεγα� στρόυ ανα�  στα� ση (μεμόνωμε�νη η�  κόίνη�  δυ� ό η�
περίσσότε�ρων φόρε�ων). Γία στε�γαστρό τυ� πόυ Α εφό� σόν η πλα� τη τόυ στεγα� στρόυ εί�ναί κλείστη� , θα
υπα� ρχεί στην πλα� τη τόυ ελευ� θερη δί�όδός μη� κόυς 1,00μ. 

Γία τα στε�γαστρα μη� κόυς 4,00μ. τό κα� θίσμα θα εί�ναί τρίω� ν (3) θε�σεων, γία τα ενδίαμε�σόυ πλα� τόυς θα
εί�ναί (4) τεσσα� ρων θε�σεων καί των 8,00μ. θα εί�ναί ε�ξί (6) θε�σεων. 

Γία  πεζόδρό� μία  με  πλα� τός  μίκρό� τερό  τόυ  1,60μ.  η  τόπόθε�τηση  στεγα� στρων  θα  εξετα� ζεταί  κατα�
περί�πτωση.  Επί�σης  κατα�  περί�πτωση  θα  εξετα� ζόνταί  είδίκε�ς  εγκαταστα� σείς  στεγα� στρων,  ό� ταν
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αφόρόυ� ν, ίστόρίκε�ς συνόίκί�ες τόυ κε�ντρόυ καί της περίφε�ρείας, ό� πως καί τα εμπόρίκα�  κε�ντρα η�  α� λλες
περίόχε�ς είδίκόυ�  πόλίτίστίκόυ�  η�  αρχίτεκτόνίκόυ�  ενδίαφε�ρόντός.

Συντήρηση και Καθαρισμός Στεγάστρου

Η κατασκευη�  τόυ στεγα� στρόυ θα σχεδίαστεί�  ε�τσί ω� στε να δίευκόλυ� νεί τίς εργασί�ες καθαρίσμόυ�  καί
δεν θα φε�ρεί σημεί�α συγκε�ντρωσης ακαθαρσίω� ν. Επί�σης η απόρρόη�  όμβρί�ων θα πραγματόπόίεί�ταί
χωρί�ς  να επίβαρυ� νόνταί  όί  αναμε�νόντες επίβα� τες καί  τα παρακεί�μενα κτί�ρία.  Η συντη� ρηση καί  ό
καθαρίσμό� ς  τόυ  στεγα� στρόυ  θα  γί�νεταί  από�  τόν  φόρε�α  η�  τόν  εξόυσίόδότόυ� μενό  απ΄  αυτό� ν
εγκαταστα� τη  /  κατασκευαστη� .  Ιδίαί�τερη  πρόσόχη�  θα  δί�δεταί  στόν  καθαρίσμό�  των  δίαφανω� ν
πλαίσί�ων από�  πίθανε�ς τόπόθετη� σείς δίαφημί�σεων η�  α� λλων πληρόφόρίω� ν. 

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

Τό στε�γαστρό θα πληρόί� επί�σης τίς πίό κα� τω γενίκε�ς απαίτη� σείς: 

 Ο σχεδίασμό� ς  τόυ καθί�σματός (ό� πόυ πρόβλε�πεταί) πρε�πεί  να εί�ναί  με τρό� πό ω� στε να μην
επίτρε�πεί την συσσω� ρευση στερεω� ν η�  υγρω� ν, να στεγνω� νεί γρη� γόρα, να καθαρί�ζεταί ευ� κόλα,
να μην γλίστρα�  ό καθη� μενός καί η επίφα� νεία�  τόυ να δίατηρεί� ανεκτε�ς θερμόκρασί�ες.

 Ο σχεδίασμό� ς της όρόφη� ς πρε�πεί να εί�ναί με τρό� πό, ω� στε να μην επίτρε�πεί την συσσω� ρευση
α� χρηστων, στερεω� ν η�  υγρω� ν, η δε απόρρόη�  των υδα� των να μην γί�νεταί από�  τα σημεί�α είσό� δόυ
καί εξό� δόυ τόυ στεγα� στρόυ. Η όρόφη�  θα πρε�πεί να εί�ναί αδίαφανη� ς γία πρόστασί�α από�  τόν
η� λίό. Περίμετρίκα�  της όρόφη� ς τόυ στεγα� στρόυ να υπα� ρχεί υδρόρρόη�  η όπόί�α να συγκεντρω� νεί
καί να απόβα� λεί τα νερα�  από�  την όρόφη�  στην πί�σω πλευρα�  τόυ πλαίσί�όυ τόυ στεγα� στρόυ καί
σε σημεί�ό  πόυ να μην δημίόυργεί�  πρό� βλημα στόυς επίβα� τες κατα�  την δία� ρκεία βρόχη� ς.  Ο
σχεδίασμό� ς των υδρόρρόω� ν να εί�ναί με τρό� πό ω� στε να μην φρα� σσόνταί ευ� κόλα. 

Φωτισμός στεγάστρου: Ο φωτίσμό� ς τόυ στεγα� στρόυ θα υλόπόίεί�ταί αυτό� νόμα με�σω εγκατα� στασης
κατα� λληλόυ  φωτόβόλταίWκόυ�  συστη� ματός.  Οί  πα� σης  φυ� σεως  ηλεκτρόλόγίκε�ς  εγκαταστα� σείς
(φωτόβόλταίWκό�  συ� στημα, εξόπλίσμό� ς wi-fi), όί όπόί�ες εί�ναί απαραί�τητες γία τόν φωτίσμό�  καί λόίπε�ς
λείτόυργί�ες τόυ στεγα� στρόυ, θα πληρόυ� ν ό� λες τίς πρόυW πόθε�σείς πόυ όρί�ζόνταί από�  την ίσχυ� όυσα
νόμόθεσί�α. 

Ορατότητα:  Τα στε�γαστρα θα πρε�πεί  να μην παρεμπόδί�ζόυν την κυκλόφόρί�α πεζω� ν,  ατό� μων με
είδίκε�ς ανα� γκες κλπ (βλ. ΦΕΚ2621 Β / 2009 περί�  ελευ� θερης δία� βασης πεζω� ν) την όρατό� τητα των
δίερχό� μενων από�  την όδό�  όδηγω� ν όχημα� των, καθω� ς καί την όρατό� τητα των επίβατω� ν. 

Θεμελίωση και Δάπεδο των Στεγάστρων:  Η θεμελί�ωση των στεγα� στρων θα υπόλόγίστεί�  καί θα
σχεδίαστεί�  συ� μφωνα με τόν δίαθε�σίμό χω� ρό τόπόθε�τησης, λαμβα� νόντας υπό� ψη: (α) Τό με�γεθός τόυ
δίαθε�σίμόυ χω� ρόυ, (β) Την υφίστα� μενη κατα� σταση τόυ χω� ρόυ (πλακό� στρωτό πεζόδρό� μίό κλπ), (γ)
Τό  υπε�δαφός  καί  τα  δίερχό� μενα  υπό� γεία  δί�κτυα,  (δ)  Τη  μόρφόλόγί�α  τόυ  εδα� φόυς  καί  (ε)  Τόν
περίβα� λλόντα χω� ρό. 

1.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά στεγάστρου

Μήκος : 4000 mm , Πλάτος : 1200 mm,  Ύψος : 2300 mm

Τό στε�γαστρό θα εί�ναί κατασκευασμε�νό εξ ‘όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνό σκελετό� .
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Απότελεί�ταί από�  6 χαλυ� βδίνόυς όρθόστα� τες δίατόμη� ς 60*60 χίλ. με 2,8 χίλ. πα� χός, τόπόθετημε�νόυς σε
δία� ταξη με ί�σα δία� κενα. 

Κα� θε όρθόστα� της δίαθε�τεί στό κα� τω α� κρό τόυ χαλυ� βδίνη πλα� κα ε�δρασης δίαστα� σεων 250*250*8 χίλ.
η�  επε�κταση υλίκόυ�  500 χίλ. γία ε�δραση εντό� ς εδα� φόυς.

Στό α� νω α� κρό των όρθόστατω� ν συγκόλλεί�ταί χαλυ� βδίνό ε�λασμα πα� χόυς 6 χίλ. κεκλίμε�νό με τόξόείδη�
μόρφη�  στην κα� τω πλευρα�  τόυ, γία την στη� ρίξη της σκεπη� ς.  Η σκεπη�  απότελεί�ταί από�  τα χαλυ� βδίνα
ελα� σματα, χαλυ� βδίνόυς κόίλόδόκόυ� ς δίατόμη� ς 50*30 χίλ. με 2 χίλ. πα� χός καί φυ� λλό πόλυκαρβόυνίκό�
κυψελωτό�  φίμε� 6 χίλ. πα� χός γία την τελίκη�  της κα� λυψη.

Στό μπρόστίνό�  καί όπί�σθίό με�ρός της συγκόλλεί�ταί χαλυ� βδίνός κόίλόδόκό� ς 50*30 χίλ. με 2 χίλ. πα� χός
σε ό� λό τό μη� κός της καί μπρόστα�  από�  τόν κα� θε κόίλόδόκό�  τόπόθετόυ� νταί χαλυ� βδίνα λόυ� κία, με την
μπρόστίνη�  πλευρα�  μεγαλυ� τερη της όπί�σθίας ω� στε να μπόρεί� να τόπόθετηθεί� πίνακί�δα η�  αυτόκό� λλητό
με την όνόμασί�α της εκα� στότε στα� σης (τόπόθεσί�ας). 

Η πλα� τη της στα� σης δίαθε�τεί όρίζό� ντίόυς κόίλόδόκόυ� ς 50*30 χίλ. πα� χόυς 2 χίλ., όί όπόί�όί ενίσχυ� όυν
την στίβαρό� τητα της κατασκευη� ς καί συνδε�όυν τόυς όρθόστα� τες μεταξυ�  τόυς.

Γία την κα� λυψη της πλα� της τόπόθετόυ� νταί πόλυκαρβόνίκα�  φυ� λλα κυψελωτα�  δία� φανα πα� χόυς 6 χίλ.

Γία  την  ευ� κόλη  μετακί�νηση  των  πεζω� ν  τό  ε�να  τμη� μα  της  πλα� της  (πλα� τόυς  μεγαλυ� τερόυ  τόυ  1
με�τρόυ ) παραμε�νεί ανόίχτό�  χωρί�ς κανε�να εμπό� δίό.

Τό  πλαίWνό�  μεγα� λό πε�τασμα  καταλαμβα� νεί  ό� λό  τό  συνόλίκό�  πλα� τός  της  στα� σης  καί  εί�ναί
κατασκευασμε�νό  από�  πλαί�σίό  από�  χαλυ� βδίνόυς  κόίλόδόκόυ� ς  50*30  χίλ.  σε  2  χίλ.  πα� χός,  καί
όρθόστα� τη  ό� μόίό  με  τόυς  βασίκόυ� ς  της  συνόλίκη� ς  κατασκευη� ς.  Πα� νω  στό  πλαί�σίό  τόπόθετεί�ταί
πόλυκαρμπόνίκό�  φυ� λλό κυψελωτό�  δία� φανό πα� χόυς 6 χίλ. 

Τό πλαίWνό�  μίκρό�  πε�τασμα καταλαμβα� νεί τό μίσό�  σε πλα� τός της στα� σης καί εί�ναί κατασκευασμε�νό από�
πλαί�σίό  από�  χαλυ� βδίνόυς  κόίλόδόκόυ� ς  50*30  χίλ.  σε  2  χίλ.  πα� χός  καί  όρθόστα� τη  ό� μόίό  με  τόυς
βασίκόυ� ς  της  συνόλίκη� ς  κατασκευη� ς.  Πα� νω  στό  πλαί�σίό  τόπόθετεί�ταί  πόλυκαρμπόνίκό�  φυ� λλό
κυψελωτό�  δία� φανό πα� χόυς 6 χίλ. 

Τό είδίκό�  ενσωματωμε�νό πλαί�σίό θα ε�χεί καθαρε�ς δίαστα� σείς 1,00μ. (γία την όρίζό� ντία) καί 0,70μ.
(γία  την  κατακό� ρυφη)  ό� πόυ  θα  αναρτω� νταί  πληρόφόρί�ες,  ανακόίνω� σείς  καί  χα� ρτες  των
συγκόίνωνίω� ν τόυ Δη� μόυ καί στίς δυ� ό ό� ψείς τόυ. Εί�ναί κατασκευασμε�νό από�  χαλυ� βδίνό πλαί�σίό με
κόίλόδόκόυ� ς 30*30 χίλ. πα� χόυς 1,5 χίλ. με επενδυ� σείς από�  δία� φανό ακρυλίκό�  φυ� λλό πα� χόυς 3 χίλ. 

Η πίνακί�δα της στα� σης θα πρόηγεί�ταί τόυ στεγα� στρόυ (ως πρός τη φόρα�  τόυ λεωφόρεί�όυ) καί σε
από� σταση ό� χί μίκρό� τερη τόυ ενό� ς με�τρόυ. Θα κατασκευα� ζεταί από�  χαλυ� βδίνό όρθόστα� τη δίατόμη� ς
60*60  χίλ.  σε  2,8  χίλ.  πα� χός,  ό� πόυ  στό  κα� τω  α� κρό  τόυ  θα  υπα� ρχεί  χαλυ� βδίνη  πλα� κα  ε�δρασης
δίαστα� σεων 250*250*8 χίλ. η�  επε�κταση υλίκόυ�  500 χίλ. γία πα� κτωση εντό� ς εδα� φόυς. Στό α� νω α� κρό
της φε�ρεί όρίζό� ντίό χαλυ� βδίνό κόίλόδόκό� , ό όπόί�ός θα φε�ρεί χαλυ� βδίνες λα� μες γία την τόπόθε�τηση
της πίνακί�δας.

Τό παγκα� κί μη� κόυς 1,5 μ, (τρίω� ν θε�σεων) θα κατασκευαστεί�  εξ ‘όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνα στόίχεί�α,
τό  κα� θίσμα  κατασκευα� ζεταί  από�  χαλυ� βδίνό  δία� τρητό  ε�λασμα  καί  ό  σκελετό� ς  από�  χαλυ� βδίνόυς
κόίλόδόκόυ� ς δίατόμη� ς 50*30 χίλ. 

Ο κα� δός εί�ναί κατασκευασμε�νός εξ όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνα στόίχεί�α.

Απότελεί�ταί από�  τό κυρί�ως σω� μα, καπα� κί , τόν εσωτερίκό�  κα� δό καί την πλα� κα ε�δρασης.

Τό κυρί�ως σω� μα εί�ναί κατασκευασμε�νό από�  χαλυ� βδίνό φυ� λλό πα� χόυς 1,5 χίλ. δίαστα� σεων Φ470*725
χίλ.  με  περίμετρίκε�ς  δίατρη� σείς,  στό  κα� τω  με�ρός  τόυ  δίαθε�τεί  πυθμε�να  με  τρείς  όπε�ς  γία  την
απόστρα� γγίση των υδα� των. Στό α� νω με�ρός τόυ κα� δόυ τόπόθετεί�ταί μεταλλίκό�  καπα� κί πα� χόυς 3 χίλ.
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με όπη�  Φ200 χίλ.  γία την ευ� κόλη ρί�ψη απόρρίμμα� των. Τό καπα� κί εί�ναί ανακλίνό� μενό δίαθε�τόντας
χαλυ� βδίνό μεντεσε� καί κλείδαρία� .

Στην κα� τω επίφα� νεία�  τόυ, δίαθε�τεί χαλυ� βδίνό όρθόστα� τη από�  χαλυβδόσωλη� να Φ160 χίλ. καί πλα� κα
ε�δρασης πα� χόυς 3 χίλ.

Εσωτερίκα�  ό κα� δός, δίαθε�τεί κα� δό γαλβανίσμε�νό πα� χόυς 1 χίλ. δίαστα� σεων Φ400*650 χίλ.

Η βαφη�  των μεταλλίκω� ν στόίχεί�ων γί�νεταί με πόυ� δρα ηλεκτρόστατίκη� ς βαφη� ς σε φόυ� ρνό βαφη� ς. 

1.2 Φωτισμός στεγάστρου & εξοπλισμός wi-fi

Ο  φωτίσμό� ς  τόυ  στεγα� στρόυ  θα  υλόπόίεί�ταί,  αυτό� νόμα  με�σω  εγκατα� στασης  κατα� λληλόυ
φωτόβόλταίWκόυ�  συστη� ματός. Οί πα� σης φυ� σεως ηλεκτρόλόγίκε�ς εγκαταστα� σείς (Φ/Β, εξόπλίσμό� ς wi-
fi) όί όπόί�ες εί�ναί απαραί�τητες γία τόν φωτίσμό�  καί λόίπε�ς λείτόυργί�ες τόυ στεγα� στρόυ θα πληρόυ� ν
ό� λες τίς πρόυW πόθε�σείς πόυ όρί�ζόνταί από�  την ίσχυ� όυσα νόμόθεσί�α. 

1.2.1 Αυτόματο φωτιστικό led από 70W τροφοδοτούμενο από φωτοβολταϊκό πάνελ

Iσχυ� ς: 70W

Αρίθμό� ς LED: > 67

Ηλίακό�  Πα� νελ: =η� >35W

Μπαταρί�α: Λίθί�όυ =η� >8000mAh

Χρό� νός φωτίσμόυ� : 10 – 12 ω� ρες

Τρό� πόί λείτόυργί�ας: Αυτό� ματα (με την δυ� ση τόυ η� λίόυ), χείρόκί�νητα (με τηλεχείρίστη� ρίό)

Ύψός εγκατα� στασης με μεταλλίκό�  στη� ρίγμα καθ’ επίλόγη�  τόυ πρόσφε�ρόντα 1μ στην πρό� σόψη τόυ

στεγα� στρόυ 

Περίόχη�  κα� λυψης: >30 m²

Τρόφόδόσί�α: Ηλίακη�  ενε�ργεία

Χρό� νός φό� ρτίσης: 6-8 ω� ρες

Αδίαβρόχόπόί�ηση: =η� >IP66

Θερμόκρασί�α χρω� ματός: 4000- 6500K

Δία� ρκεία ζωη� ς LED (τόυλα� χίστόν): 50000 ω� ρες

Δηλαδη�  πρόμη� θεία μεταφόρα�  τόπόθε�τηση στην όρόφη�  της στα� σης, με τό φωτίστίκό�  να πρόεξε�χεί της
πρό� σόψης, ό� σό εί�ναί τό μη� κός τόυ φωτίστίκόυ� .
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1.2.2 Εξοπλισμός wi-fi

Γενική περιγραφή

Ο ασυ� ρματός  εξόπλίσμό� ς  (σημεί�ό   ασυ� ρματης  πρό� σβασης)  θα τόπόθετηθεί�  σε  κα� θε  στα� ση,  με

σκόπό�  να  παρε�χεί  ασυ� ρματη  πρό� σβαση  στό  Δίαδί�κτυό  γία  τόυς  πόλί�τες  πόυ  βρί�σκόνταί  στην

εγγυ� τητα της στα� σης.

Θα πρε�πεί να υπα� ρχεί δυνατό� τητα συ� νδεσης καί ελε�γχόυ τόυ κα� θε σημεί�όυ ασυ� ρματης πρό� σβασης

από�  απόμακρυσμε�νό σημεί�ό με�σα από�  ασφαλε�ς κανα� λί επίκόίνωνί�ας.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να ε�χεί κατ’ ελα� χίστό πρό� τυπα συμμό� ρφωσης CE καί RoHS.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ο ασυ� ρματός εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να ε�χεί σχετίκα�  μίκρό�  με�γεθός, ω� στε να τόπόθετηθεί� σε κρυφό�

σημεί�ό  γία  τόυς  πόλί�τες  γία  λό� γόυς  ασφα� λείας,  αλλα�  ταυτό� χρόνα  σε  πρόσβα� σίμό  σημεί�ό  γία

περί�πτωση πόυ χρείαστεί� να επε�μβεί τεχνίκό� ς γία επίδίό� ρθωση βλαβω� ν.

Ο ασυ� ρματός εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να υπόστηρί�ζεί:

    • εξαγωγη�  (απόθη� κευση) καί είσαγωγη�  (φό� ρτωση) ρυθμί�σεων πρός ευκόλί�α παραμετρόπόί�ηση� ς

τόυ καί

    • απόμακρυσμε�νη (με�σω Internet) καί ασφαλη�  (VPN) πρό� σβαση γία να εί�ναί δυνατη�  η επίτη� ρηση

καί συντη� ρηση�  τόυ

Ο  ανα� δόχός  θα  πρε�πεί  να  μερίμνη� σεί  γία  την  εγκατα� σταση  όπόίόδη� πότε  ηλεκτρόλόγίκόυ�

εξόπλίσμόυ�  (καλω� δία,  κανα� λία,  μετασχηματίστε�ς  καί  λόίπα� )  απαίτεί�ταί  ω� στε  να  εξασφαλί�ζεταί  η

αδία� λείπτη  ηλεκτρίκη�  τρόφόδόσί�α  τόυ  σημεί�όυ  ασυ� ρματης  πρό� σβασης,  συ� μφωνα  με  τίς

πρόδίαγραφε�ς (ίσχυ� ς / τα� ση είσό� δόυ) τόυ κατασκευαστη�  τόυ.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να ε�χεί πρόδίαγραφε�ς λείτόυργί�ας σε ευ� ρός θερμόκρασίω� ν τόυλα� χίστόν -

15°C  ε�ως 50°C καί βαθμό�  πρόστασί�ας τόυλα� χίστόν ΙΡ54. Σε κα� θε περί�πτωση, ό εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί

να τόπόθετηθεί� με τε�τόίό τρό� πό πόυ να πρόστατευ� εταί από�  σκό� νες καί υγρα�  στόίχεί�α.

Ο  εξόπλίσμό� ς  θα  παραδόθεί�  παραμετρόπόίημε�νός  καί  ρυθμίσμε�νός  ε�τόίμός  πρός  λείτόυργί�α

συ� μφωνα  με  τίς  υπόδεί�ξείς  τόυ  Φόρε�α.  Με  την  παρα� δόση  τόυ  εξόπλίσμόυ�  θα  δόθόυ� ν  καί  τα

δίαπίστευτη� ρία  πλη� ρόυς  πρό� σβασης  (απόμακρυσμε�νης  καί  τόπίκη� ς,  ασυ� ρματης  καί  ενσυ� ρματης,

επίπε�δόυ δίαχείρίστη� ) πόυ ε�χόυν ρυθμίστεί� στόν εξόπλίσμό� .

Συνδεσιμότητα με χρήστη

Η πρό� σβασης στό Δίαδί�κτυό με�σω συ� νδεσης WiFi με τα σημεί�α ασυ� ρματη πρό� σβασης θα εί�ναί μεν

δωρεα� ν, πλην ό� μως ελεγχό� μενη γία λό� γόυς ασφαλεί�ας.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να μπόρεί� να καλυ� ψεί την ανα� γκη συ� νδεσης πόλλω� ν χρηστω� ν ταυτό� χρόνα
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(τόυλα� χίστόν  πενη� ντα),  με  ταχυ� τητα  συ� νδεσης  τόυλα� χίστόν  200Mbit/s  καί  κα� νόντας  χρη� ση  των

πλε�όν δημόφίλω� ν πρότυ� πων ασυ� ρματης συ� νδεσης (802.11b/g/n).

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να εί�ναί παραμετρόπόίη� σίμός. Είδίκό� τερα:

    • Να μπόρεί� να όρίστεί� ό με�γίστός αρίθμό� ς ταυτό� χρόνων συνδε�σεων (ό όπόί�ός θα μπόρεί� να εί�ναί

κατ’ επίλόγη�  τόυλα� χίστόν πενη� ντα)

    •  Να  μπόρεί�  να  γί�νεί  φίλτρα� ρίσμα  χρη� σης  σε  επί�πεδό  πρόόρίσμόυ� ,  π.χ.  απόκλείσμό� ς

συγκεκρίμε�νων σελί�δων

    • Να μπόρεί�  να γί�νεί φίλτρα� ρίσμα χρη� σης σε επί�πεδό περίεχόμε�νόυ, π.χ. απόκλείσμό� ς σελί�δων

πόυ περίε�χόυν συγκεκρίμε�νες λε�ξείς κλείδία�

    •  Να  όρί�ζεταί  ό  με�γίστός  επίτρεπτό� ς  χρό� νός  συ� νδεσης  ενό� ς  χρη� στη  πρότόυ�  χρείαστεί�

επανασυ� νδεση

    • Να μπόρόυ� ν να όρίστόυ� ν συνθη� κες Πόίό� τητας Υπηρεσί�ας (QoS)

    • Να ασφαλί�ζεταί η πρό� σβαση στό περίβα� λλόν δίαχεί�ρίσης τόυ σημεί�όυ ασυ� ρματης πρό� σβασης

από�  μη ε�χόντες εργασί�α / απλόυ� ς χρη� στες

Ιδανίκα�  ό ασυ� ρματός εξόπλίσμό� ς θα δίαθε�τεί ενσωματωμε�νό δε�κτη GPS γία λη� ψη γεωγραφίκη� ς

θε�σης  καί  δυνατό� τητα  απόστόλη� ς  αυτω� ν  των  στόίχεί�ων  σε  κεντρίκό�  σημεί�ό  ελε�γχόυ  (π.χ.  με�σω

ίστόσελί�δας).

Συνδεσιμότητα με τηλεπικοινωνιακό πάροχο

Στίς τόπόθεσί�ες των στα� σεων δε δυ� ναταί να γί�νεί εγκατα� σταση ενσυ� ρματόυ δίκτυ� όυ δεδόμε�νων

από�  τό Δη� μό. Ως εκ τόυ� τόυ, τα σημεί�α ασυ� ρματης πρό� σβασης θα πρε�πεί να ε�χόυν την δυνατό� τητα να

συνδε�όνταί σε δί�κτυό παρόχη� ς δεδόμε�νων (GSM) με χρη� ση κα� ρτας SIM.

Γία να εξασφαλίστεί� η με�γίστη συμβατό� τητα με τόυς εγχω� ρίόυς τηλεπίκόίνωνίακόυ� ς παρό� χόυς καί

η βε�λτίστη συνδεσίμό� τητα, ό εξόπλίσμό� ς των σημεί�ων ασυ� ρματης πρό� σβασης θα πρε�πεί:

    • να ε�χεί την ίκανό� τητα συ� νδεσης σε πληθω� ρα γενεω� ν δίκτυ� ων (2G, 3G, 4G/LTE) σε ευρωπαίWκε�ς

όμα� δες συχνότη� των καί δη στίς όμα� δες 2G 900/1800, 3G 2100 καί 4G 800/1800/2600

    • να υπόστηρί�ζεί τη λείτόυργί�α περίαγωγη� ς

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 Ταχυ� τητα μετα� δόσης δεδόμε�νων (με�γίστη): 300 Mbit/s

 Συχνό� τητα μετα� δόσης δεδόμε�νων (τόυλα� χίστόν): 2.4 GHz

 Πρό� τυπα μετα� δόσης δεδόμε�νων (τόυλα� χίστόν): 802.11b/g/n

 Υπόστηρίζό� μενες δίεθνεί�ς μπα� ντες LTE (τόυλα� χίστόν): 1, 3, 7, 8, 20

 Θη� ρες καρτω� ν SIM (τόυλα� χίστόν): 1

 Υπόστηρίζό� μενό με�γεθός κα� ρτας SIM: mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF), nano-SIM (4FF), με

πρόσαρμόγε�α αν χρεία� ζεταί

 Πρό� τυπα στίγματόθε�τησης (GNSS) (επίθυμητό� ): GPS
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 Ευ� ρός θερμόκρασίω� ν λείτόυργί�ας: -15°C με 50°C

 Ισχυ� ς κατανα� λωσης (με�γίστη): 10W

 Tα� ση είσό� δόυ: 8-30V

 Βαθμό� ς περίβαλλόντίκη� ς πρόστασί�ας (τόυλα� χίστόν): IP54

 Πίστόπόίη� σείς (τόυλα� χίστόν): CE, ROHS

 Πίστόπόίη� σείς (τόυλα� χίστόν): CE, ROHS

1.3 Σχέδιο στεγάστρου τύπου Α 

Πρόσοψη

Κάτοψη

2. ΤΥΠΟΣ Β

Εί�ναί τα στε�γαστρα με πλα� τός από�  1,00μ. ε�ως 1,19μ. καί τόπόθετόυ� νταί σε πεζόδρό� μία πλα� τόυς από�
1,80  ε�ως  2,69μ.  Δυ� ναταί  να  υπα� ρχεί  μό� νό  όπί�σθία  ό� ψη  (πλα� τη)  πλη� ρως  κλείστη�  από�  δίαφανε�ς
πλαί�σίό. Αρίστερα�  καί δεξία�  τό στε�γαστρό θα εί�ναί τελεί�ως ανόίκτό�  (γία την ελευ� θερη δίακί�νηση των
πεζω� ν). Ο τυ� πός αυτό� ς μπόρεί� να εξόπλίστεί� μό� νό με ανακλίνό� μενό κα� θίσμα. 
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Τα στε�γαστρα θα πρε�πεί να ε�χόυν ίδίαί�τερη αρχίτεκτόνίκη�  μόρφη� , να παρε�χόυν λείτόυργίκό� τητα καί
πρόσαρμόγη�  στό περίβα� λλόν καί να συνδυα� ζόνταί με τίς σημα� νσείς των στα� σεων σε ε�να αρμόνίκό�
συ� νόλό.  Επί�σης  θα πρε�πεί  να  παρε�χόυν  την  απαραί�τητη  πρόστασί�α  στόυς χρη� στες  των αστίκω� ν
συγκόίνωνίω� ν από�  τίς καίρίκε�ς συνθη� κες κατα�  τόν χρό� νό αναμόνη� ς τόυς καί να εξασφαλί�ζόυν την
όρατό� τητα πρός ό� λες τίς κατευθυ� νσείς με εξαί�ρεση εκεί�νη πόυ ε�χεί τόπόθετηθεί� η δίαφη� μίση η�  καί ό
χα� ρτης των συγκόίνωνίω� ν η�  όπόίαδη� πότε ε�ντυπη πληρόφό� ρηση γία τη λείτόυργί�α των Συγκόίνωνίω� ν
πόυ θα αναρτα� ταί πρός ενημε�ρωση των επίβατω� ν. Η πληρόφό� ρηση καί η δίαφη� μίση θα πρε�πεί να
πρόστατευ� όνταί από� λυτα από�  τίς καίρίκε�ς συνθη� κες. 

Η κατασκευη�  των στεγα� στρων θα γί�νεταί με υλίκα�  καί μίκρόυW λίκα�  υψηλω� ν μηχανίκω� ν καί χημίκω� ν
ίδίότη� των καί πρόδίαγραφω� ν πόυ θα παρε�χόυν καλαί�σθητη εμφα� νίση, θα εί�ναί αντίβανδαλίστίκα�  καί
δεν  θα  αλλόίω� νόνταί  από�  την  επί�δραση  των  καίρίκω� ν  καί  περίβαλλόντίκω� ν  συνθηκω� ν.  Τα
χρησίμόπόίόυ� μενα υλίκα�  γία την κατασκευη�  των στεγα� στρων,  θα συνεργα� ζόνταί  από� λυτα μεταξυ�
τόυς γία τίς περίπτω� σείς μεταβόλω� ν της θερμόκρασί�ας καί μηχανίκω� ν καταπόνη� σεων. Η κατασκευη�
δεν θα φε�ρεί αίχμηρα�  σημεί�α η�  επίκί�νδυνες εξόχε�ς. 

Τα  στε�γαστρα  θα  δίαθε�τόυν  φωτίσμό�  καί  θα  πρε�πεί  να  εξασφαλίστεί�  πλη� ρως  η  πρόστασί�α  της
ηλεκτρόλόγίκη� ς εγκατα� στασης, καθω� ς καί η πρόστασί�α των επίβατω� ν από�  τό ρευ� μα. 

Τα στε�γαστρα θα δίαθε�τόυν καθί�σματα (ανακλίνό� μενα), γία τόν  τύπο Β  τόυ στεγα� στρόυ, χωρί�ς να
δημίόυργόυ� ν πρόβλη� ματα στόυς επίβα� τες. Ο αρίθμό� ς των καθίσμα� των θα εί�ναί ανα� λόγός πρός τίς
κατηγόρί�ες των στεγα� στρων.

Σε κα� θε στε�γαστρό θα τόπόθετηθεί� καλα� θί αχρη� στων, σε με�ρός πόυ να μην εμπόδί�ζεί τόυς επίβα� τες η�
τόυς δίερχό� μενόυς πεζόυ� ς.

Τό πλαί�σίό πόυ θα υπα� ρχεί στό στε�γαστρό, ό� πόυ θα αναρτω� νταί συγκόίνωνίακε�ς πληρόφόρί�ες, θα
πρε�πεί να εί�ναί από�  ανθεκτίκό�  καί αντίβανδαλίστίκό�  υλίκό� , να επίτρε�πεί την ευ� κόλη ανα� γνωση των
πληρόφόρίω� ν καθω� ς καί την ευ� κόλη αντίκατα� σταση τόυ πληρόφόρίακόυ�  υλίκόυ� , να εί�ναί στεγανό�
καί να μην επίτρε�πεί την συγκε�ντρωση υγρασί�ας. 

Θα γί�νεταί πα� κτωση τόυ σκελετόυ�  τόυ στεγα� στρόυ σε είδίκη�  ε�δραση με κατα� λληλη εξυγί�ανση τόυ
εδα� φόυς  καί  σε  βα� θός  τόυλα� χίστόν  50  εκατόστα� ,  η�  με  είδίκε�ς  ενίσχυμε�νες,  χαλυ� βδίνες  πλα� κες
ε�δρασης πα� νω σε υφίστα� μενό μπετό�  πα� χόυς 15 εκ τόυλα� χίστόν. 

Γία τόν τυ� πό στεγα� στρόυ Β, στό ε�να τμη� μα της πλα� της θα τόπόθετηθεί� είδίκό�  ενσωματωμε�νό πλαί�σίό
με  καθαρε�ς  δίαστα� σείς  1,00μ.  (γία  την  όρίζό� ντία)  καί  0,70μ.  (γία  την  κατακό� ρυφη)  ό� πόυ  θα
αναρτω� νταί πληρόφόρί�ες, ανακόίνω� σείς καί χα� ρτες των συγκόίνωνίω� ν τόυ Δη� μόυ καί στίς δυ� ό ό� ψείς
τόυ.

Στό α� νω δεξίό�  καί αρίστερό�  εξωτερίκό�  τμη� μα τόυ στεγα� στρόυ, δηλαδη�  στίς πλευρε�ς τίς κα� θετες πρός
τόν α� ξόνα τόυ δρό� μόυ, θα υπα� ρχόυν καλαί�σθητα πλαί�σία στα όπόί�α θα αναγρα� φεταί η όνόμασί�α της
στα� σης. Η όνόμασί�α της στα� σης θα αναγρα� φεταί πρόαίρετίκα�  καί στίς πλευρε�ς τόυ στεγα� στρόυ τίς
παρα� λληλες πρός τόν α� ξόνα τόυ δρό� μόυ.  Στα στε�γαστρα, πόυ θα τόπόθετηθόυ� ν στίς αφετηρί�ες καί
στα τε�ρματα των γραμμω� ν θα πρόστεθεί�  κίγκλί�δωμα – κόυπαστη�  στην πρό� σόψη τόυ στεγα� στρόυ
εκτό� ς  της  είσό� δόυ  καί  εξό� δόυ  από�  αυτό�  (δηλαδη�  ό� χί  καθ΄  ό� λό  τό  μη� κός  τόυ)  γία  την  τη� ρηση
πρότεραίό� τητας επίβί�βασης στό λεωφόρεί�ό. 

Η πίνακί�δα της στα� σης θα πρόηγεί�ταί τόυ στεγα� στρόυ (ως πρός τη φόρα�  τόυ λεωφόρεί�όυ) καί σε
από� σταση ό� χί μίκρό� τερη τόυ ενό� ς ( 1) με�τρόυ.

Θέση εγκατάστασης του στεγάστρου 
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Σε κα� θε περί�πτωση, ανεξα� ρτητα τόυ πλα� τόυς τόυ πεζόδρόμί�όυ, δεν θα πρε�πεί να παρεμπόδί�ζεταί η
δίε�λευση των πεζω� ν καθ΄ ό� λό τό μη� κός καί τό πλα� τός πόυ καταλαμβα� νεί τό στε�γαστρό, δηλαδη�  να
μην αναγκα� ζόνταί όί πεζόί� να βαδί�ζόυν επί� τόυ όδόστρω� ματός. 

Θα  τηρεί�ταί  τό  ελα� χίστό  ό� ρίό  των  0,60μ.  από� σταση  ασφαλεί�ας  από�  τό  κρα� σπεδό,  δηλαδη�
όπόίόδη� πότε σημεί�ό  τόυ στεγα� στρόυ θα απε�χεί  τόυλα� χίστόν 0,60μ από�  αυτό� .  Επί�σης,  η  ελα� χίστη
από� σταση της πλα� της τόυ στεγα� στρόυ από�  τό τε�λός τόυ πεζόδρόμί�όυ (ρυμότόμίκη�  γραμμη� ) θα εί�ναί
0,30μ γία τόν τυ� πό Β.

Η θε�ση εγκατα� στασης τόυ στεγα� στρόυ θα εί�ναί  όρατη�  από�  τόν όδηγό�  τόυ λεωφόρεί�όυ  καί  τόυς
χρη� στες  των  Συγκόίνωνίω� ν  καί  δεν  θα  παρεμπόδί�ζεταί  από�  όπόίαδη� πότε  α� λλη  κατασκευη�  –
εγκατα� σταση η�  φυσίκό�  εμπό� δίό.

Τό υ� ψός τόυ στεγα� στρόυ θα εί�ναί 2,00μ. καθαρό�  στό χαμηλό� τερό σημεί�ό τόυ. 

Δεν επίτρε�πεταί η τόπόθε�τηση πε�ραν τόυ ενό� ς στεγα� στρόυ ανα�  στα� ση (μεμόνωμε�νη η�  κόίνη�  δυ� ό η�
περίσσότε�ρων φόρε�ων).

Γία τα στε�γαστρα μη� κόυς 4,00μ. τό κα� θίσμα θα εί�ναί τρίω� ν (3) θε�σεων, γία τα ενδίαμε�σόυ πλα� τόυς θα
εί�ναί τεσσα� ρων (4) θε�σεων καί των 8,00μ. θα εί�ναί ε�ξί (6) θε�σεων. 

Γία  πεζόδρό� μία  με  πλα� τός  μίκρό� τερό  τόυ  1,60μ.  η  τόπόθε�τηση  στεγα� στρων  θα  εξετα� ζεταί  κατα�
περί�πτωση.  Επί�σης  κατα�  περί�πτωση  θα  εξετα� ζόνταί  είδίκε�ς  εγκαταστα� σείς  στεγα� στρων,  ό� ταν
αφόρόυ� ν, ίστόρίκε�ς συνόίκί�ες τόυ κε�ντρόυ καί της περίφε�ρείας ό� πως καί τα εμπόρίκα�  κε�ντρα η�  α� λλες
περίόχε�ς είδίκόυ�  πόλίτίστίκόυ�  η�  αρχίτεκτόνίκόυ�  ενδίαφε�ρόντός.

Συντήρηση και Καθαρισμός Στεγάστρου. 

Η κατασκευη�  τόυ στεγα� στρόυ θα σχεδίαστεί�  ε�τσί ω� στε να δίευκόλυ� νεί τίς εργασί�ες καθαρίσμόυ�  καί
δεν θα φε�ρεί σημεί�α συγκε�ντρωσης ακαθαρσίω� ν. Επί�σης η απόρρόη�  όμβρί�ων θα πραγματόπόίεί�ταί
χωρί�ς  να επίβαρυ� νόνταί  όί  αναμε�νόντες επίβα� τες καί  τα παρακεί�μενα κτί�ρία.  Η συντη� ρηση καί  ό
καθαρίσμό� ς  τόυ  στεγα� στρόυ  θα  γί�νεταί  από�  τόν  φόρε�α  η�  τόν  εξόυσίόδότόυ� μενό  απ΄  αυτό� ν
εγκαταστα� τη  /  κατασκευαστη� .  Ιδίαί�τερη  πρόσόχη�  θα  δί�δεταί  στόν  καθαρίσμό�  των  δίαφανω� ν
πλαίσί�ων από�  πίθανε�ς τόπόθετη� σείς δίαφημί�σεων η�  α� λλων πληρόφόρίω� ν.

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά. Τό στε�γαστρό θα πληρόί� επί�σης τίς πίό κα� τω γενίκε�ς απαίτη� σείς:

•Ο σχεδίασμό� ς τόυ καθί�σματός θα εί�ναί με τρό� πό ω� στε να μην επίτρε�πεί την συσσω� ρευση στερεω� ν η�
υγρω� ν, να στεγνω� νεί γρη� γόρα, να καθαρί�ζεταί ευ� κόλα, να μην γλίστρα�  ό καθη� μενός καί η επίφα� νεία�
τόυ να δίατηρεί� ανεκτε�ς θερμόκρασί�ες. 

•Ο  σχεδίασμό� ς  της  όρόφη� ς  πρε�πεί  να  εί�ναί  με  τρό� πό  ω� στε  να  μην  επίτρε�πεί  την  συσσω� ρευση
α� χρηστων, στερεω� ν η�  υγρω� ν, η δε απόρρόη�  των υδα� των να μην γί�νεταί από�  τα σημεί�α είσό� δόυ καί
εξό� δόυ  τόυ  στεγα� στρόυ.  Η  όρόφη�  θα  πρε�πεί  να  εί�ναί  αδίαφανη� ς  γία  πρόστασί�α  από�  τόν  η� λίό.
Περίμετρίκα�  της  όρόφη� ς  τόυ στεγα� στρόυ να υπα� ρχεί  υδρόρρόη�  η  όπόί�α  να  συγκεντρω� νεί  καί  να
απόβα� λεί τα νερα�  από�  την όρόφη�  στην πί�σω πλευρα�  τόυ πλαίσί�όυ τόυ στεγα� στρόυ καί σε σημεί�ό πόυ
να  μην  δημίόυργεί�  πρό� βλημα  στόυς  επίβα� τες  κατα�  την  δία� ρκεία  βρόχη� ς.  Ο  σχεδίασμό� ς  των
υδρόρρόω� ν να εί�ναί με τρό� πό ω� στε να μην φρα� σσόνταί ευ� κόλα. 

Φωτισμός στεγάστρου: Ο φωτίσμό� ς τόυ στεγα� στρόυ θα υλόπόίεί�ταί αυτό� νόμα με�σω εγκατα� στασης
κατα� λληλόυ φωτόβόλταίWκόυ�  συστη� ματός, η�  συνδυαστίκα�  με συ� νδεση με δί�κτυό παρόχη� ς ηλεκτρίκη� ς
ίσχυ� ός. Οί πα� σης φυ� σεως ηλεκτρόλόγίκε�ς εγκαταστα� σείς (Φ/Β κλπ), όί όπόί�ες εί�ναί απαραί�τητες γία
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τόν  φωτίσμό�  καί  λόίπε�ς  λείτόυργί�ες  τόυ  στεγα� στρόυ,  θα  πληρόυ� ν  ό� λες  τίς  πρόυW πόθε�σείς  πόυ
όρί�ζόνταί από�  την ίσχυ� όυσα νόμόθεσί�α. 

Ορατότητα:  Τα στε�γαστρα θα πρε�πεί  να μην παρεμπόδί�ζόυν την κυκλόφόρί�α πεζω� ν,  ατό� μων με
είδίκε�ς ανα� γκες κλπ (βλ. ΦΕΚ2621 Β / 2009 περί�  ελευ� θερης δία� βασης πεζω� ν) την όρατό� τητα των
δίερχό� μενων από�  την όδό�  όδηγω� ν όχημα� των, καθω� ς καί την όρατό� τητα των επίβατω� ν. 

Θεμελίωση και Δάπεδο των Στεγάστρων:  Η θεμελί�ωση των στεγα� στρων θα υπόλόγίστεί�  καί θα
σχεδίαστεί�  συ� μφωνα με τόν δίαθε�σίμό χω� ρό τόπόθε�τησης, λαμβα� νόντας υπό� ψη: (α) Τό με�γεθός τόυ
δίαθε�σίμόυ χω� ρόυ, (β) Την υφίστα� μενη κατα� σταση τόυ χω� ρόυ (πλακό� στρωτό πεζόδρό� μίό κλπ), (γ)
Τό  υπε�δαφός  καί  τα  δίερχό� μενα  υπό� γεία  δί�κτυα,  (δ)  Τη  μόρφόλόγί�α  τόυ  εδα� φόυς,  (ε)  Τόν
περίβα� λλόντα χω� ρό.

2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά στεγάστρου

Μήκος : 4000 mm , Πλάτος : 1190 mm, Ύψος : 2300 mm

Τό στε�γαστρό θα εί�ναί κατασκευασμε�νό εξ ‘όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνό σκελετό� .

Απότελεί�ταί από�  4 χαλυ� βδίνόυς όρθόστα� τες δίατόμη� ς 60*60 χίλ. με 2,8 χίλ. πα� χός, τόπόθετημε�νόυς σε
δία� ταξη με ί�σα δία� κενα.

Κα� θε όρθόστα� της δίαθε�τεί  στό κα� τω α� κρό τόυ χαλυ� βδίνη πλα� κα ε�δρασης δίαστα� σεων 250*250*8
χίλ. , η�  επε�κταση υλίκόυ�  500 χίλ. γία ε�δραση εντό� ς εδα� φόυς.

Στό α� νω α� κρό των όρθόστατω� ν συγκόλλεί�ταί χαλυ� βδίνό ε�λασμα πα� χόυς 6 χίλ. κεκλίμε�νό με τόξόείδη�
μόρφη�  στην κα� τω πλευρα�  τόυ, γία την στη� ρίξη της σκεπη� ς.  Η σκεπή απότελεί�ταί από�  τα χαλυ� βδίνα
ελα� σματα, χαλυ� βδίνόυς κόίλόδόκόυ� ς δίατόμη� ς 50*30 χίλ. με 2 χίλ. πα� χός καί φυ� λλό πόλυκαρβόυνίκό�
κυψελωτό�  φίμε� 6 χίλ. πα� χός γία την τελίκη�  της κα� λυψη.

Στό μπρόστίνό�  καί όπί�σθίό με�ρός της συγκόλλεί�ταί χαλυ� βδίνός κόίλόδόκό� ς 50*30 χίλ. με 2 χίλ. πα� χός
σε ό� λό τό μη� κός της καί μπρόστα�  από�  τόν κα� θε κόίλόδόκό�  τόπόθετόυ� νταί χαλυ� βδίνα λόυ� κία, με την
μπρόστίνη�  πλευρα�  μεγαλυ� τερη της όπί�σθίας ω� στε να μπόρεί� να τόπόθετηθεί� πίνακί�δα η�  αυτόκό� λλητό
με  την  όνόμασί�α  της  εκα� στότε  στα� σης  (τόπόθεσί�ας).  Η  πλα� τη της  στα� σης  δίαθε�τεί  όρίζό� ντίόυς
κόίλόδόκόυ� ς  50*30 χίλ.  πα� χόυς  2  χίλ.,  όί  όπόί�όί  ενίσχυ� όυν  την  στίβαρό� τητα της  κατασκευη� ς  καί
συνδε�όυν τόυς όρθόστα� τες μεταξυ�  τόυς. 

Γία την κα� λυψη της πλα� της τόπόθετόυ� νταί πόλυκαρβόνίκα�  φυ� λλα κυψελωτα�  δία� φανα πα� χόυς 6 χίλ. 

Τό είδίκό�  ενσωματωμε�νό πλαί�σίό θα ε�χεί καθαρε�ς δίαστα� σείς 1,00μ. (γία την όρίζό� ντία) καί 0,70μ.
(γία την κατακό� ρυφη) ό� πόυ θα αναρτω� νταί πληρόφόρί�ες, ανακόίνω� σείς καί χα� ρτες τόυ ΟΑΣΑ καί
στίς δυ� ό ό� ψείς τόυ. Εί�ναί κατασκευασμε�νό από�  χαλυ� βδίνό πλαί�σίό με κόίλόδόκόυ� ς 30*30 χίλ. πα� χόυς
1,5 χίλ. με επενδυ� σείς από�  δία� φανό ακρυλίκό�  φυ� λλό πα� χόυς 3 χίλ. 

Η πίνακί�δα της στα� σης θα πρόηγεί�ταί τόυ στεγα� στρόυ (ως πρός τη φόρα�  τόυ λεωφόρεί�όυ) καί σε
από� σταση ό� χί μίκρό� τερη τόυ ενό� ς με�τρόυ. Θα κατασκευα� ζεταί από�  χαλυ� βδίνό όρθόστα� τη δίατόμη� ς
60*60  χίλ.  σε  2,8  χίλ.  πα� χός,  ό� πόυ  στό  κα� τω  α� κρό  τόυ  θα  υπα� ρχεί  χαλυ� βδίνη  πλα� κα  ε�δρασης
δίαστα� σεων 250*250*8 χίλ., η�  επε�κταση υλίκόυ�  500 χίλ. γία πα� κτωση εντό� ς εδα� φόυς. Στό α� νω α� κρό
της φε�ρεί όρίζό� ντίό χαλυ� βδίνό κόίλόδόκό� , ό όπόί�ός θα φε�ρεί χαλυ� βδίνες λα� μες γία την τόπόθε�τηση
της πίνακί�δας.

Σελίδα 128





Τό παγκα� κί μη� κόυς 1,5 μ, (τρίω� ν θε�σεων) κατασκευα� ζεταί εξ ‘όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνα στόίχεί�α, τό
κα� θίσμα  κατασκευα� ζεταί  από�  χαλυ� βδίνό  δία� τρητό  ε�λασμα,  καί  ό  σκελετό� ς  από�  χαλυ� βδίνόυς
κόίλόδόκόυ� ς δίατόμη� ς 50*30 χίλ., ενω�  η κατασκευη�  τόυ δίαθε�τεί ανα� κληση.

Ο κα� δός εί�ναί κατασκευασμε�νός εξ όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνα στόίχεί�α.

Απότελεί�ταί από�  τό κυρί�ως σω� μα, καπα� κί, τόν εσωτερίκό�  κα� δό καί την πλα� κα ε�δρασης.

Τό κυρί�ως σω� μα εί�ναί κατασκευασμε�νό από�  χαλυ� βδίνό φυ� λλό πα� χόυς 1,5 χίλ. δίαστα� σεων Φ470*725
χίλ.  με  περίμετρίκε�ς  δίατρη� σείς,  στό  κα� τω  με�ρός  τόυ  δίαθε�τεί  πυθμε�να  με  τρείς  όπε�ς  γία  την
απόστρα� γγίση των υδα� των. Στό α� νω με�ρός τόυ κα� δόυ τόπόθετεί�ταί μεταλλίκό�  καπα� κί πα� χόυς 3 χίλ.
με όπη�  Φ200 χίλ.  γία την ευ� κόλη ρί�ψη απόρρίμμα� των. Τό καπα� κί εί�ναί ανακλίνό� μενό δίαθε�τόντας
χαλυ� βδίνό μεντεσε� καί κλείδαρία� .

Στην κα� τω επίφα� νεία�  τόυ δίαθε�τεί χαλυ� βδίνό όρθόστα� τη από�  χαλυβδόσωλη� να Φ160 χίλ. καί πλα� κα
ε�δρασης πα� χόυς 3 χίλ.

Εσωτερίκα�  ό κα� δός, δίαθε�τεί κα� δό γαλβανίσμε�νό πα� χόυς 1 χίλ. δίαστα� σεων Φ400*650 χίλ.

Η βαφη�  των μεταλλίκω� ν στόίχεί�ων γί�νεταί με πόυ� δρα ηλεκτρόστατίκη� ς βαφη� ς σε φόυ� ρνό βαφη� ς.

2.2 Φωτισμός στεγάστρου & εξοπλισμός wi-fi

Ο  φωτίσμό� ς  τόυ  στεγα� στρόυ  θα  υλόπόίεί�ταί,  αυτό� νόμα  με�σω  εγκατα� στασης  κατα� λληλόυ
φωτόβόλταίWκόυ�  συστη� ματός. Οί πα� σης φυ� σεως ηλεκτρόλόγίκε�ς εγκαταστα� σείς (Φ/Β, εξόπλίσμό� ς wi-
fi) όί όπόί�ες εί�ναί απαραί�τητες γία τόν φωτίσμό�  καί λόίπε�ς λείτόυργί�ες τόυ στεγα� στρόυ θα πληρόυ� ν
ό� λες τίς πρόυW πόθε�σείς πόυ όρί�ζόνταί από�  την ίσχυ� όυσα νόμόθεσί�α. 

2.2.1 Αυτόματο φωτιστικό led από 70W τροφοδοτούμενο από φωτοβολταϊκό πάνελ

Iσχυ� ς: 70W

Αρίθμό� ς LED: > 67

Ηλίακό�  Πα� νελ: =η� >35W

Μπαταρί�α: Λίθί�όυ =η� >8000mAh

Χρό� νός φωτίσμόυ� : 10 – 12 ω� ρες

Τρό� πόί λείτόυργί�ας: Αυτό� ματα (με την δυ� ση τόυ η� λίόυ), χείρόκί�νητα (με τηλεχείρίστη� ρίό)

Ύψός εγκατα� στασης με μεταλλίκό�  στη� ρίγμα καθ’ επίλόγη�  τόυ πρόσφε�ρόντα 1μ στην πρό� σόψη τόυ

στεγα� στρόυ 

Περίόχη�  κα� λυψης: >30 m²

Τρόφόδόσί�α: Ηλίακη�  ενε�ργεία

Χρό� νός φό� ρτίσης: 6-8 ω� ρες
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Αδίαβρόχόπόί�ηση: =η� >IP66

Θερμόκρασί�α χρω� ματός: 4000- 6500K

Δία� ρκεία ζωη� ς LED (τόυλα� χίστόν): 50000 ω� ρες

Δηλαδη�  πρόμη� θεία μεταφόρα�  τόπόθε�τηση στην όρόφη�  της στα� σης, με τό φωτίστίκό�  να πρόεξε�χεί της

πρό� σόψης, ό� σό εί�ναί τό μη� κός τόυ φωτίστίκόυ� .

2.2.2 Εξοπλισμός wi-fi

Γενική περιγραφή

Ο ασυ� ρματός  εξόπλίσμό� ς  (σημεί�ό   ασυ� ρματης  πρό� σβασης)  θα τόπόθετηθεί�  σε  κα� θε  στα� ση,  με
σκόπό�  να  παρε�χεί  ασυ� ρματη  πρό� σβαση  στό  Δίαδί�κτυό  γία  τόυς  πόλί�τες  πόυ  βρί�σκόνταί  στην
εγγυ� τητα της στα� σης.

Θα πρε�πεί να υπα� ρχεί δυνατό� τητα συ� νδεσης καί ελε�γχόυ τόυ κα� θε σημεί�όυ ασυ� ρματης πρό� σβασης
από�  απόμακρυσμε�νό σημεί�ό με�σα από�  ασφαλε�ς κανα� λί επίκόίνωνί�ας.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να ε�χεί κατ’ ελα� χίστό πρό� τυπα συμμό� ρφωσης CE καί RoHS.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ο ασυ� ρματός εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να ε�χεί σχετίκα�  μίκρό�  με�γεθός, ω� στε να τόπόθετηθεί� σε κρυφό�
σημεί�ό  γία  τόυς  πόλί�τες  γία  λό� γόυς  ασφα� λείας,  αλλα�  ταυτό� χρόνα  σε  πρόσβα� σίμό  σημεί�ό  γία
περί�πτωση πόυ χρείαστεί� να επε�μβεί τεχνίκό� ς γία επίδίό� ρθωση βλαβω� ν.

Ο ασυ� ρματός εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να υπόστηρί�ζεί:
    • εξαγωγη�  (απόθη� κευση) καί είσαγωγη�  (φό� ρτωση) ρυθμί�σεων πρός ευκόλί�α παραμετρόπόί�ηση� ς

τόυ καί
    • απόμακρυσμε�νη (με�σω Internet) καί ασφαλη�  (VPN) πρό� σβαση γία να εί�ναί δυνατη�  η επίτη� ρηση

καί συντη� ρηση�  τόυ
Ο  ανα� δόχός  θα  πρε�πεί  να  μερίμνη� σεί  γία  την  εγκατα� σταση  όπόίόδη� πότε  ηλεκτρόλόγίκόυ�

εξόπλίσμόυ�  (καλω� δία,  κανα� λία,  μετασχηματίστε�ς  καί  λόίπα� )  απαίτεί�ταί  ω� στε  να  εξασφαλί�ζεταί  η
αδία� λείπτη  ηλεκτρίκη�  τρόφόδόσί�α  τόυ  σημεί�όυ  ασυ� ρματης  πρό� σβασης,  συ� μφωνα  με  τίς
πρόδίαγραφε�ς (ίσχυ� ς / τα� ση είσό� δόυ) τόυ κατασκευαστη�  τόυ.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να ε�χεί πρόδίαγραφε�ς λείτόυργί�ας σε ευ� ρός θερμόκρασίω� ν τόυλα� χίστόν -
15 όC  ε�ως 50 όC καί βαθμό�  πρόστασί�ας τόυλα� χίστόν ΙΡ54. Σε κα� θε περί�πτωση, ό εξόπλίσμό� ς  θα
πρε�πεί να τόπόθετηθεί� με τε�τόίό τρό� πό πόυ να πρόστατευ� εταί από�  σκό� νες καί υγρα�  στόίχεί�α.

Ο  εξόπλίσμό� ς  θα  παραδόθεί�  παραμετρόπόίημε�νός  καί  ρυθμίσμε�νός  ε�τόίμός  πρός  λείτόυργί�α
συ� μφωνα  με  τίς  υπόδεί�ξείς  τόυ  Φόρε�α.  Με  την  παρα� δόση  τόυ  εξόπλίσμόυ�  θα  δόθόυ� ν  καί  τα
δίαπίστευτη� ρία  πλη� ρόυς  πρό� σβασης  (απόμακρυσμε�νης  καί  τόπίκη� ς,  ασυ� ρματης  καί  ενσυ� ρματης,
επίπε�δόυ δίαχείρίστη� ) πόυ ε�χόυν ρυθμίστεί� στόν εξόπλίσμό� .

Συνδεσιμότητα με χρήστη

Η πρό� σβασης στό Δίαδί�κτυό με�σω συ� νδεσης WiFi με τα σημεί�α ασυ� ρματη πρό� σβασης θα εί�ναί μεν

δωρεα� ν, πλην ό� μως ελεγχό� μενη γία λό� γόυς ασφαλεί�ας.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να μπόρεί� να καλυ� ψεί την ανα� γκη συ� νδεσης πόλλω� ν χρηστω� ν ταυτό� χρόνα
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(τόυλα� χίστόν  πενη� ντα),  με  ταχυ� τητα  συ� νδεσης  τόυλα� χίστόν  200Mbit/s  καί  κα� νόντας  χρη� ση  των

πλε�όν δημόφίλω� ν πρότυ� πων ασυ� ρματης συ� νδεσης (802.11b/g/n).

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να εί�ναί παραμετρόπόίη� σίμός. Είδίκό� τερα:

    • Να μπόρεί� να όρίστεί� ό με�γίστός αρίθμό� ς ταυτό� χρόνων συνδε�σεων (ό όπόί�ός θα μπόρεί� να εί�ναί

κατ’ επίλόγη�  τόυλα� χίστόν πενη� ντα)

    •  Να  μπόρεί�  να  γί�νεί  φίλτρα� ρίσμα  χρη� σης  σε  επί�πεδό  πρόόρίσμόυ� ,  π.χ.  απόκλείσμό� ς

συγκεκρίμε�νων σελί�δων

    • Να μπόρεί�  να γί�νεί φίλτρα� ρίσμα χρη� σης σε επί�πεδό περίεχόμε�νόυ, π.χ. απόκλείσμό� ς σελί�δων

πόυ περίε�χόυν συγκεκρίμε�νες λε�ξείς κλείδία�

    •  Να  όρί�ζεταί  ό  με�γίστός  επίτρεπτό� ς  χρό� νός  συ� νδεσης  ενό� ς  χρη� στη  πρότόυ�  χρείαστεί�

επανασυ� νδεση

    • Να μπόρόυ� ν να όρίστόυ� ν συνθη� κες Πόίό� τητας Υπηρεσί�ας (QoS)

    • Να ασφαλί�ζεταί η πρό� σβαση στό περίβα� λλόν δίαχεί�ρίσης τόυ σημεί�όυ ασυ� ρματης πρό� σβασης

από�  μη ε�χόντες εργασί�α / απλόυ� ς χρη� στες

Ιδανίκα�  ό ασυ� ρματός εξόπλίσμό� ς θα δίαθε�τεί ενσωματωμε�νό δε�κτη GPS γία λη� ψη γεωγραφίκη� ς

θε�σης  καί  δυνατό� τητα  απόστόλη� ς  αυτω� ν  των  στόίχεί�ων  σε  κεντρίκό�  σημεί�ό  ελε�γχόυ  (π.χ.  με�σω

ίστόσελί�δας).

Συνδεσιμότητα με τηλεπικοινωνιακό πάροχο

Στίς τόπόθεσί�ες των στα� σεων δε δυ� ναταί να γί�νεί εγκατα� σταση ενσυ� ρματόυ δίκτυ� όυ δεδόμε�νων

από�  τό Δη� μό. Ως εκ τόυ� τόυ, τα σημεί�α ασυ� ρματης πρό� σβασης θα πρε�πεί να ε�χόυν την δυνατό� τητα να

συνδε�όνταί σε δί�κτυό παρόχη� ς δεδόμε�νων (GSM) με χρη� ση κα� ρτας SIM.

Γία να εξασφαλίστεί� η με�γίστη συμβατό� τητα με τόυς εγχω� ρίόυς τηλεπίκόίνωνίακόυ� ς παρό� χόυς καί

η βε�λτίστη συνδεσίμό� τητα, ό εξόπλίσμό� ς των σημεί�ων ασυ� ρματης πρό� σβασης θα πρε�πεί:

    • να ε�χεί την ίκανό� τητα συ� νδεσης σε πληθω� ρα γενεω� ν δίκτυ� ων (2G, 3G, 4G/LTE) σε ευρωπαίWκε�ς

όμα� δες συχνότη� των καί δη στίς όμα� δες 2G 900/1800, 3G 2100 καί 4G 800/1800/2600

    • να υπόστηρί�ζεί τη λείτόυργί�α περίαγωγη� ς

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 Ταχυ� τητα μετα� δόσης δεδόμε�νων (με�γίστη): 300 Mbit/s

 Συχνό� τητα μετα� δόσης δεδόμε�νων (τόυλα� χίστόν): 2.4 GHz

 Πρό� τυπα μετα� δόσης δεδόμε�νων (τόυλα� χίστόν): 802.11b/g/n

 Υπόστηρίζό� μενες δίεθνεί�ς μπα� ντες LTE (τόυλα� χίστόν): 1, 3, 7, 8, 20

 Θη� ρες καρτω� ν SIM (τόυλα� χίστόν): 1

 Υπόστηρίζό� μενό με�γεθός κα� ρτας SIM: mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF), nano-SIM (4FF), με

πρόσαρμόγε�α αν χρεία� ζεταί

 Πρό� τυπα στίγματόθε�τησης (GNSS) (επίθυμητό� ): GPS
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 Ευ� ρός θερμόκρασίω� ν λείτόυργί�ας: -15°C με 50°C

 Ισχυ� ς κατανα� λωσης (με�γίστη): 10W

 Tα� ση είσό� δόυ: 8-30V

 Βαθμό� ς περίβαλλόντίκη� ς πρόστασί�ας (τόυλα� χίστόν): IP54

 Πίστόπόίη� σείς (τόυλα� χίστόν): CE, ROHS

2.3 Σχέδιο στεργάστρου τύπου Β

Πρόσοψη

Κάτοψη

3. ΤΥΠΟΣ Γ 

Εί�ναί τα στε�γαστρα με πλα� τός από�  1,00 ε�ως 1,19μ καί τόπόθετόυ� νταί σε πεζόδρό� μία πλα� τόυς από�
1,60μ  ε�ως  1,79μ.  Στόν  τυ� πό  αυτό�  των  στεγα� στρων  δεν  τόπόθετεί�ταί  όπί�σθία  ό� ψη  (πλα� τη)  όυ� τε
αρίστερό�  καί δεξίό�  τμη� μα (θα εί�ναί τελεί�ως ανόίκτα�  γία την ελευ� θερη δίακί�νηση των πεζω� ν).  Στόν
τυ� πό αυτό�  απαγόρευ� εταί η τόπόθε�τηση όπόίόυδη� πότε καθί�σματός.
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Τα στε�γαστρα θα πρε�πεί να ε�χόυν ίδίαί�τερη αρχίτεκτόνίκη�  μόρφη� , να παρε�χόυν λείτόυργίκό� τητα καί
πρόσαρμόγη�  στό περίβα� λλόν καί να συνδυα� ζόνταί με τίς σημα� νσείς των στα� σεων σε ε�να αρμόνίκό�
συ� νόλό. Επί�σης θα πρε�πεί να παρε�χόυν την απαραί�τητη πρόστασί�α στόυς χρη� στες των συγκόίνωνίω� ν
από�  τίς καίρίκε�ς συνθη� κες κατα�  τόν χρό� νό αναμόνη� ς τόυς καί να εξασφαλί�ζόυν την όρατό� τητα πρός
ό� λες τίς  κατευθυ� νσείς με εξαί�ρεση εκεί�νη πόυ ε�χεί  τόπόθετηθεί�  η  δίαφη� μίση η�  καί  ό  χα� ρτης των
συγκόίνωνίω� ν  η�  όπόίαδη� πότε ε�ντυπη πληρόφό� ρηση γία τη λείτόυργί�α των Συγκόίνωνίω� ν  πόυ θα
αναρτα� ταί  πρός  ενημε�ρωση  των  επίβατω� ν.  Η  πληρόφό� ρηση  καί  η  δίαφη� μίση  θα  πρε�πεί  να
πρόστατευ� όνταί από� λυτα από�  τίς καίρίκε�ς συνθη� κες. 

Η κατασκευη�  των στεγα� στρων θα γί�νεταί με υλίκα�  καί μίκρόυW λίκα�  υψηλω� ν μηχανίκω� ν καί χημίκω� ν
ίδίότη� των καί πρόδίαγραφω� ν πόυ θα παρε�χόυν καλαί�σθητη εμφα� νίση, θα εί�ναί αντίβανδαλίστίκα�  καί
δεν  θα  αλλόίω� νόνταί  από�  την  επί�δραση  των  καίρίκω� ν  καί  περίβαλλόντίκω� ν  συνθηκω� ν.  Τα
χρησίμόπόίόυ� μενα υλίκα�  γία  την κατασκευη�  των στεγα� στρων θα συνεργα� ζόνταί  από� λυτα μεταξυ�
τόυς γία τίς περίπτω� σείς μεταβόλω� ν της θερμόκρασί�ας καί μηχανίκω� ν καταπόνη� σεων. Η κατασκευη�
δεν θα φε�ρεί αίχμηρα�  σημεί�α η�  επίκί�νδυνες εξόχε�ς. 

Τα  στε�γαστρα  θα  δίαθε�τόυν  φωτίσμό�  καί  θα  πρε�πεί  να  εξασφαλίστεί�  πλη� ρως  η  πρόστασί�α  της
ηλεκτρόλόγίκη� ς εγκατα� στασης καθω� ς καί η πρόστασί�α των επίβατω� ν από�  τό ρευ� μα. 

Σε κα� θε στε�γαστρό θα τόπόθετηθεί� καλα� θί αχρη� στων σε με�ρός πόυ να μην εμπόδί�ζεί τόυς επίβα� τες η�
τόυς δίερχό� μενόυς πεζόυ� ς. 

Τό πλαί�σίό πόυ θα υπα� ρχεί στό στε�γαστρό, ό� πόυ θα αναρτω� νταί συγκόίνωνίακε�ς πληρόφόρί�ες, θα
πρε�πεί να εί�ναί από�  ανθεκτίκό�  καί αντίβανδαλίστίκό�  υλίκό� , να επίτρε�πεί την ευ� κόλη ανα� γνωση των
πληρόφόρίω� ν καθω� ς καί την ευ� κόλη αντίκατα� σταση τόυ πληρόφόρίακόυ�  υλίκόυ� , να εί�ναί στεγανό�
καί να μην επίτρε�πεί την συγκε�ντρωση υγρασί�ας. 

Θα γί�νεταί πα� κτωση τόυ σκελετόυ�  τόυ στεγα� στρόυ σε είδίκη�  ε�δραση με κατα� λληλη εξυγί�ανση τόυ
εδα� φόυς καί σε βα� θός τόυλα� χίστόν 50 εκατόστα�  η�  με είδίκε�ς ενίσχυμε�νες, χαλυ� βδίνες πλα� κες ε�δρασης
πα� νω σε υφίστα� μενό μπετό�  πα� χόυς 15 εκατόστω� ν τόυλα� χίστόν.

Γία τόν τυ� πό στεγα� στρόυ Γ, στό ε�να τμη� μα της πλα� της θα τόπόθετηθεί� είδίκό�  ενσωματωμε�νό πλαί�σίό
με  καθαρε�ς  δίαστα� σείς  1,00μ.  (γία  την  όρίζό� ντία)  καί  0,70μ.  (γία  την  κατακό� ρυφη),  ό� πόυ  θα
αναρτω� νταί πληρόφόρί�ες, ανακόίνω� σείς καί χα� ρτες των συγκόίνωνίω� ν τόυ Δη� μόυ καί στίς δυ� ό ό� ψείς
τόυ. 

Στό α� νω δεξίό�  καί αρίστερό�  εξωτερίκό�  τμη� μα τόυ στεγα� στρόυ, δηλαδη�  στίς πλευρε�ς τίς κα� θετες πρός
τόν α� ξόνα τόυ δρό� μόυ, θα υπα� ρχόυν καλαί�σθητα πλαί�σία στα όπόί�α θα αναγρα� φεταί η όνόμασί�α της
στα� σης. Η όνόμασί�α της στα� σης θα αναγρα� φεταί πρόαίρετίκα�  καί στίς πλευρε�ς τόυ στεγα� στρόυ τίς
παρα� λληλες πρός τόν α� ξόνα τόυ δρό� μόυ. 

Στα στε�γαστρα, πόυ θα τόπόθετηθόυ� ν στίς αφετηρί�ες καί στα τε�ρματα των γραμμω� ν θα πρόστεθεί�
κίγκλί�δωμα – κόυπαστη�  στην πρό� σόψη τόυ στεγα� στρόυ εκτό� ς  της είσό� δόυ καί  εξό� δόυ από�  αυτό�
(δηλαδη�  ό� χί καθ΄ ό� λό τό μη� κός τόυ) γία την τη� ρηση πρότεραίό� τητας επίβί�βασης στό λεωφόρεί�ό. 

Η πίνακί�δα της στα� σης θα πρόηγεί�ταί τόυ στεγα� στρόυ (ως πρός τη φόρα�  τόυ λεωφόρεί�όυ) καί σε
από� σταση ό� χί μίκρό� τερη τόυ ενό� ς με�τρόυ. 

θέση εγκατάστασης του στεγάστρου 

Σε κα� θε περί�πτωση, ανεξα� ρτητα τόυ πλα� τόυς τόυ πεζόδρόμί�όυ, δεν θα πρε�πεί να παρεμπόδί�ζεταί η
δίε�λευση των πεζω� ν καθ΄ ό� λό τό μη� κός καί τό πλα� τός πόυ καταλαμβα� νεί τό στε�γαστρό, δηλαδη�  να
μην αναγκα� ζόνταί όί πεζόί� να βαδί�ζόυν επί� τόυ όδόστρω� ματός. 

Σελίδα 133





Θα  τηρεί�ταί  τό  ελα� χίστό  ό� ρίό  των  0,60μ.  από� σταση  ασφαλεί�ας  από�  τό  κρα� σπεδό,  δηλαδη�
όπόίόδη� πότε σημεί�ό τόυ στεγα� στρόυ θα απε�χεί τόυλα� χίστόν 0,60μ από�  αυτό� . Δεν απαίτεί�ταί ελα� χίστη
από� σταση της πλα� της τόυ στεγα� στρόυ τυ� πόυ Γ από�  τό τε�λός τόυ πεζόδρόμί�όυ (ρυμότόμίκη�  γραμμη� ). 

Η  θε�ση εγκατα� στασης τόυ στεγα� στρόυ θα εί�ναί  όρατη�  από�  τόν όδηγό�  τόυ λεωφόρεί�όυ  καί  τόυς
χρη� στες  των  Συγκόίνωνίω� ν  καί  δεν  θα  παρεμπόδί�ζεταί  από�  όπόίαδη� πότε  α� λλη  κατασκευη�  –
εγκατα� σταση η�  φυσίκό�  εμπό� δίό.

Τό υ� ψός τόυ στεγα� στρόυ θα εί�ναί 2,00μ. καθαρό�  στό χαμηλό� τερό σημεί�ό τόυ. 

Δεν επίτρε�πεταί η τόπόθε�τηση πε�ραν τόυ ενό� ς στεγα� στρόυ ανα�  στα� ση (μεμόνωμε�νη η�  κόίνη�  δυ� ό η�
περίσσότε�ρων φόρε�ων). 

Γία  πεζόδρό� μία  με  πλα� τός  μίκρό� τερό  τόυ  1,60μ.  η  τόπόθε�τηση  στεγα� στρων  θα  εξετα� ζεταί  κατα�
περί�πτωση.  Επί�σης  κατα�  περί�πτωση  θα  εξετα� ζόνταί  είδίκε�ς  εγκαταστα� σείς  στεγα� στρων,  ό� ταν
αφόρόυ� ν, ίστόρίκε�ς συνόίκί�ες τόυ κε�ντρόυ καί της περίφε�ρείας ό� πως καί τα εμπόρίκα�  κε�ντρα η�  α� λλες
περίόχε�ς είδίκόυ�  πόλίτίστίκόυ�  η�  αρχίτεκτόνίκόυ�  ενδίαφε�ρόντός.

Συντήρηση και Καθαρισμός  Στεγάστρου

Η κατασκευη�  τόυ στεγα� στρόυ θα σχεδίαστεί�  ε�τσί ω� στε να δίευκόλυ� νεί τίς εργασί�ες καθαρίσμόυ�  καί
δεν θα φε�ρεί σημεί�α συγκε�ντρωσης ακαθαρσίω� ν. Επί�σης η απόρρόη�  όμβρί�ων θα πραγματόπόίεί�ταί
χωρί�ς  να επίβαρυ� νόνταί  όί  αναμε�νόντες επίβα� τες καί  τα παρακεί�μενα κτί�ρία.  Η συντη� ρηση καί  ό
καθαρίσμό� ς  τόυ  στεγα� στρόυ  θα  γί�νεταί  από�  τόν  φόρε�α  η�  τόν  εξόυσίόδότόυ� μενό  απ΄  αυτό� ν
εγκαταστα� τη  /  κατασκευαστη� .  Ιδίαί�τερη  πρόσόχη�  θα  δί�δεταί  στόν  καθαρίσμό�  των  δίαφανω� ν
πλαίσί�ων από�  πίθανε�ς τόπόθετη� σείς δίαφημί�σεων η�  α� λλων πληρόφόρίω� ν. 

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά. Τό στε�γαστρό θα πληρόί� επί�σης τίς πίό κα� τω γενίκε�ς απαίτη� σείς:

•Ο  σχεδίασμό� ς  της  όρόφη� ς  πρε�πεί  να  εί�ναί  με  τρό� πό  ω� στε  να  μην  επίτρε�πεί  την  συσσω� ρευση
α� χρηστων, στερεω� ν η�  υγρω� ν, η δε απόρρόη�  των υδα� των να μην γί�νεταί από�  τα σημεί�α είσό� δόυ καί
εξό� δόυ  τόυ  στεγα� στρόυ.  Η  όρόφη�  θα  πρε�πεί  να  εί�ναί  αδίαφανη� ς  γία  πρόστασί�α  από�  τόν  η� λίό.
Περίμετρίκα�  της  όρόφη� ς  τόυ στεγα� στρόυ να υπα� ρχεί  υδρόρρόη�  η  όπόί�α  να  συγκεντρω� νεί  καί  να
απόβα� λεί τα νερα�  από�  την όρόφη�  στην πί�σω πλευρα�  τόυ πλαίσί�όυ τόυ στεγα� στρόυ καί σε σημεί�ό πόυ
να  μην  δημίόυργεί�  πρό� βλημα  στόυς  επίβα� τες  κατα�  την  δία� ρκεία  βρόχη� ς.  Ο  σχεδίασμό� ς  των
υδρόρρόω� ν να εί�ναί με τρό� πό ω� στε να μην φρα� σσόνταί ευ� κόλα. 

Φωτισμός στεγάστρου: Ο φωτίσμό� ς τόυ στεγα� στρόυ θα υλόπόίεί�ταί αυτό� νόμα με�σω εγκατα� στασης
κατα� λληλόυ  φωτόβόλταίWκόυ�  συστη� ματός.  Οί  πα� σης  φυ� σεως  ηλεκτρόλόγίκε�ς  εγκαταστα� σείς
(φωτόβόλταίWκό�  συ� στημα, εξόπλίσμό� ς wi-fi), όί όπόί�ες εί�ναί απαραί�τητες γία τόν φωτίσμό�  καί λόίπε�ς
λείτόυργί�ες τόυ στεγα� στρόυ, θα πληρόυ� ν ό� λες τίς πρόυW πόθε�σείς πόυ όρί�ζόνταί από�  την ίσχυ� όυσα
νόμόθεσί�α.

Ορατότητα:  Τα στε�γαστρα θα πρε�πεί  να μην παρεμπόδί�ζόυν την κυκλόφόρί�α πεζω� ν,  ατό� μων με
είδίκε�ς ανα� γκες κλπ (βλ. ΦΕΚ2621 Β / 2009 περί�  ελευ� θερης δία� βασης πεζω� ν) την όρατό� τητα των
δίερχό� μενων από�  την όδό�  όδηγω� ν όχημα� των, καθω� ς καί την όρατό� τητα των επίβατω� ν. 

Θεμελίωση και Δάπεδο των Στεγάστρων:  Η θεμελί�ωση των στεγα� στρων θα υπόλόγίστεί�  καί θα
σχεδίαστεί�  συ� μφωνα με τόν δίαθε�σίμό χω� ρό τόπόθε�τησης, λαμβα� νόντας υπό� ψη: (α) Τό με�γεθός τόυ
δίαθε�σίμόυ χω� ρόυ, (β) Την υφίστα� μενη κατα� σταση τόυ χω� ρόυ (πλακό� στρωτό πεζόδρό� μίό κλπ), (γ)
Τό  υπε�δαφός  καί  τα  δίερχό� μενα  υπό� γεία  δί�κτυα,  (δ)  Τη  μόρφόλόγί�α  τόυ  εδα� φόυς,  (ε)  Τόν
περίβα� λλόντα χω� ρό.
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3.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Μήκος : 4000 mm ,  Πλάτος : 1190 mm,   Ύψος : 2300 mm

Τό στε�γαστρό θα εί�ναί κατασκευασμε�νό εξ ‘όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνό σκελετό� . 

Απότελεί�ταί από�  4 χαλυ� βδίνόυς όρθόστα� τες δίατόμη� ς 80*80 χίλ. με 2,8 χίλ. πα� χός , τόπόθετημε�νόυς
σε δία� ταξη με ί�σα δία� κενα.

Κα� θε όρθόστα� της δίαθε�τεί στό κα� τω α� κρό τόυ χαλυ� βδίνη πλα� κα ε�δρασης δίαστα� σεων 250*250*8 χίλ.
η�  επε�κταση υλίκόυ�  500 χίλ. γία θεμελί�ωση εντό� ς εδα� φόυς.

Στό α� νω α� κρό των όρθόστατω� ν συγκόλλεί�ταί χαλυ� βδίνό ε�λασμα πα� χόυς 6 χίλ. κεκλίμε�νό με τόξόείδη�
μόρφη�  στην κα� τω πλευρα�  τόυ , γία την στη� ρίξη της σκεπη� ς.

Η σκεπη�  θα εί�ναί μόνόκλίνη� ς καί απότελεί�ταί από�  τα χαλυ� βδίνα ελα� σματα, χαλυ� βδίνόυς κόίλόδόκόυ� ς
δίατόμη� ς 50*30 χίλ. με 2 χίλ. πα� χός καί φυ� λλό πόλυκαρβόυνίκό�  κυψελωτό�  φίμε�  6 χίλ. πα� χός γία την
τελίκη�  της κα� λυψη. Στό μπρόστίνό�  καί όπί�σθίό με�ρός της συγκόλλεί�ταί χαλυ� βδίνός κόίλόδόκό� ς 50*30
χίλ.  με  2  χίλ.  πα� χός  σε  ό� λό  τό  μη� κός  της  καί  μπρόστα�  από�  τόν  κα� θε  κόίλόδόκό�  τόπόθετόυ� νταί
χαλυ� βδίνα  λόυ� κία,  με  την  μπρόστίνη�  πλευρα�  μεγαλυ� τερη  της  όπί�σθίας  ω� στε  να  μπόρεί�  να
τόπόθετηθεί� πίνακί�δα η�  αυτόκό� λλητό με την όνόμασί�α της εκα� στότε στα� σης (τόπόθεσί�ας ).

Στην πλα� τη της στα� σης τόπόθετεί�ταί  τό είδίκό�  ενσωματωμε�νό πλαί�σίό τό όπόί�ό  θα ε�χεί  καθαρε�ς
δίαστα� σείς  1,00μ.  (γία  την  όρίζό� ντία)  καί  0,70μ.  (γία  την  κατακό� ρυφη)  ό� πόυ  θα  αναρτω� νταί
πληρόφόρί�ες, ανακόίνω� σείς καί χα� ρτες των συγκόίνωνίω� ν τόυ Δη� μόυ καί στίς δυ� ό ό� ψείς τόυ. Εί�ναί
κατασκευασμε�νό από�  χαλυ� βδίνό πλαί�σίό με κόίλόδόκόυ� ς 30*30 χίλ. πα� χόυς 1,5 χίλ. με επενδυ� σείς από�
δία� φανό ακρυλίκό�  φυ� λλό πα� χόυς 3 χίλ. Η πλα� τη της στα� σης παραμε�νεί σε ό� λό τό μη� κός της ανόίχτη� ,
χωρί�ς κα� λυψη. 

Η πινακίδα της στα� σης θα πρόηγεί�ταί τόυ στεγα� στρόυ (ως πρός τη φόρα�  τόυ λεωφόρεί�όυ) καί σε
από� σταση ό� χί μίκρό� τερη τόυ ενό� ς με�τρόυ. Θα κατασκευα� ζεταί από�  χαλυ� βδίνό όρθόστα� τη δίατόμη� ς
60*60 χίλ. σε 2,8 χίλ. πα� χός, ό� πόυ στό κα� τω α� κρό θα υπα� ρχεί χαλυ� βδίνη πλα� κα ε�δρασης, δίαστα� σεων
250*250*8 χίλ. η�  επε�κταση υλίκόυ�  500 χίλ. γία θεμελί�ωση εντό� ς εδα� φόυς. Στό α� νω α� κρό της φε�ρεί
όρίζό� ντίό  χαλυ� βδίνό  κόίλόδόκό� ,  ό  όπόί�ός  θα  φε�ρεί  χαλυ� βδίνες  λα� μες  γία  την  τόπόθε�τηση  της
πίνακί�δας. 

Ο κάδος εί�ναί κατασκευασμε�νός εξ όλόκλη� ρόυ από�  χαλυ� βδίνα στόίχεί�α.

Απότελεί�ταί από�  τό κυρί�ως σω� μα ,καπα� κί , τόν εσωτερίκό�  κα� δό , καί την πλα� κα ε�δρασης. 

Τό κυρί�ως σω� μα εί�ναί κατασκευασμε�νό από�  χαλυ� βδίνό φυ� λλό πα� χόυς 1,5 χίλ. δίαστα� σεων Φ470*725
χίλ.  με  περίμετρίκε�ς  δίατρη� σείς,  στό  κα� τω  με�ρός  τόυ  δίαθε�τεί  πυθμε�να  με  τρείς  όπε�ς  γία  την
απόστρα� γγίση των υδα� των. Στό α� νω με�ρός τόυ κα� δόυ τόπόθετεί�ταί μεταλλίκό�  καπα� κί πα� χόυς 3 χίλ.
με όπη�  Φ200 χίλ.  γία την ευ� κόλη ρί�ψη απόρρίμμα� των. Τό καπα� κί εί�ναί ανακλίνό� μενό δίαθε�τόντας
χαλυ� βδίνό μεντεσε� καί κλείδαρία� .

Στην κα� τω επίφα� νεία�  τόυ , δίαθε�τεί χαλυ� βδίνό όρθόστα� τη από�  χαλυβδόσωλη� να Φ160 χίλ. καί πλα� κα
ε�δρασης πα� χόυς 3 χίλ.

Εσωτερίκα�  ό κα� δός , δίαθε�τεί κα� δό γαλβανίσμε�νό πα� χόυς 1 χίλ. δίαστα� σεων Φ400*650 χίλ. 

Η βαφή των μεταλλίκω� ν στόίχεί�ων γί�νεταί με πόυ� δρα ηλεκτρόστατίκη� ς βαφη� ς σε φόυ� ρνό βαφη� ς.

3.2 Φωτισμός στεγάστρου & εξοπλισμός wi-fi
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Ο  φωτίσμό� ς  τόυ  στεγα� στρόυ  θα  υλόπόίεί�ταί,  αυτό� νόμα  με�σω  εγκατα� στασης  κατα� λληλόυ
φωτόβόλταίWκόυ�  συστη� ματός. Οί πα� σης φυ� σεως ηλεκτρόλόγίκε�ς εγκαταστα� σείς (Φ/Β, εξόπλίσμό� ς wi-
fi), όί όπόί�ες εί�ναί απαραί�τητες γία τόν φωτίσμό�  καί λόίπε�ς λείτόυργί�ες τόυ στεγα� στρόυ, θα πληρόυ� ν
ό� λες τίς πρόυW πόθε�σείς πόυ όρί�ζόνταί από�  την ίσχυ� όυσα νόμόθεσί�α. 

3.2.1 Αυτόματο φωτιστικό led από 70W τροφοδοτούμενο από φωτοβολταϊκό πάνελ

Iσχυ� ς: 70W

Αρίθμό� ς LED: > 67

Ηλίακό�  Πα� νελ: =η� >35W

Μπαταρί�α: Λίθί�όυ =η� >8000mAh

Χρό� νός φωτίσμόυ� : 10 – 12 ω� ρες

Τρό� πόί λείτόυργί�ας: Αυτό� ματα (με την δυ� ση τόυ η� λίόυ), χείρόκί�νητα (με τηλεχείρίστη� ρίό)

Ύψός εγκατα� στασης με μεταλλίκό�  στη� ρίγμα καθ’ επίλόγη�  τόυ πρόσφε�ρόντα 1μ στην πρό� σόψη τόυ

στεγα� στρόυ 

Περίόχη�  κα� λυψης: >30 m²

Τρόφόδόσί�α: Ηλίακη�  ενε�ργεία

Χρό� νός φό� ρτίσης: 6-8 ω� ρες

Αδίαβρόχόπόί�ηση: =η� >IP66

Θερμόκρασί�α χρω� ματός: 4000- 6500K

Δία� ρκεία ζωη� ς LED (τόυλα� χίστόν): 50000 ω� ρες

Δηλαδη�  πρόμη� θεία μεταφόρα�  τόπόθε�τηση στην όρόφη�  της στα� σης, με τό φωτίστίκό�  να πρόεξε�χεί της

πρό� σόψης, ό� σό εί�ναί τό μη� κός τόυ φωτίστίκόυ� .

3.2.2 Εξοπλισμός wi-fi

Γενική περιγραφή

Ο ασυ� ρματός  εξόπλίσμό� ς  (σημεί�ό   ασυ� ρματης  πρό� σβασης)  θα τόπόθετηθεί�  σε  κα� θε  στα� ση,  με
σκόπό�  να  παρε�χεί  ασυ� ρματη  πρό� σβαση  στό  Δίαδί�κτυό  γία  τόυς  πόλί�τες  πόυ  βρί�σκόνταί  στην
εγγυ� τητα της στα� σης.
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Θα πρε�πεί να υπα� ρχεί δυνατό� τητα συ� νδεσης καί ελε�γχόυ τόυ κα� θε σημεί�όυ ασυ� ρματης πρό� σβασης
από�  απόμακρυσμε�νό σημεί�ό με�σα από�  ασφαλε�ς κανα� λί επίκόίνωνί�ας.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να ε�χεί κατ’ ελα� χίστό πρό� τυπα συμμό� ρφωσης CE καί RoHS.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ο ασυ� ρματός εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να ε�χεί σχετίκα�  μίκρό�  με�γεθός, ω� στε να τόπόθετηθεί� σε κρυφό�

σημεί�ό  γία  τόυς  πόλί�τες  γία  λό� γόυς  ασφα� λείας,  αλλα�  ταυτό� χρόνα  σε  πρόσβα� σίμό  σημεί�ό  γία

περί�πτωση πόυ χρείαστεί� να επε�μβεί τεχνίκό� ς γία επίδίό� ρθωση βλαβω� ν.

Ο ασυ� ρματός εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να υπόστηρί�ζεί:

    • εξαγωγη�  (απόθη� κευση) καί είσαγωγη�  (φό� ρτωση) ρυθμί�σεων πρός ευκόλί�α παραμετρόπόί�ηση� ς

τόυ καί

    • απόμακρυσμε�νη (με�σω Internet) καί ασφαλη�  (VPN) πρό� σβαση γία να εί�ναί δυνατη�  η επίτη� ρηση

καί συντη� ρηση�  τόυ

Ο  ανα� δόχός  θα  πρε�πεί  να  μερίμνη� σεί  γία  την  εγκατα� σταση  όπόίόδη� πότε  ηλεκτρόλόγίκόυ�

εξόπλίσμόυ�  (καλω� δία,  κανα� λία,  μετασχηματίστε�ς  καί  λόίπα� )  απαίτεί�ταί  ω� στε  να  εξασφαλί�ζεταί  η

αδία� λείπτη  ηλεκτρίκη�  τρόφόδόσί�α  τόυ  σημεί�όυ  ασυ� ρματης  πρό� σβασης,  συ� μφωνα  με  τίς

πρόδίαγραφε�ς (ίσχυ� ς / τα� ση είσό� δόυ) τόυ κατασκευαστη�  τόυ.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να ε�χεί πρόδίαγραφε�ς λείτόυργί�ας σε ευ� ρός θερμόκρασίω� ν τόυλα� χίστόν -

15 όC  ε�ως 50 όC καί βαθμό�  πρόστασί�ας τόυλα� χίστόν ΙΡ54. Σε κα� θε περί�πτωση, ό εξόπλίσμό� ς  θα

πρε�πεί να τόπόθετηθεί� με τε�τόίό τρό� πό πόυ να πρόστατευ� εταί από�  σκό� νες καί υγρα�  στόίχεί�α.

Ο  εξόπλίσμό� ς  θα  παραδόθεί�  παραμετρόπόίημε�νός  καί  ρυθμίσμε�νός  ε�τόίμός  πρός  λείτόυργί�α

συ� μφωνα  με  τίς  υπόδεί�ξείς  τόυ  Φόρε�α.  Με  την  παρα� δόση  τόυ  εξόπλίσμόυ�  θα  δόθόυ� ν  καί  τα

δίαπίστευτη� ρία  πλη� ρόυς  πρό� σβασης  (απόμακρυσμε�νης  καί  τόπίκη� ς,  ασυ� ρματης  καί  ενσυ� ρματης,

επίπε�δόυ δίαχείρίστη� ) πόυ ε�χόυν ρυθμίστεί� στόν εξόπλίσμό� .

Συνδεσιμότητα με χρήστη

Η πρό� σβασης στό Δίαδί�κτυό με�σω συ� νδεσης WiFi με τα σημεί�α ασυ� ρματη πρό� σβασης θα εί�ναί μεν

δωρεα� ν, πλην ό� μως ελεγχό� μενη γία λό� γόυς ασφαλεί�ας.

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να μπόρεί� να καλυ� ψεί την ανα� γκη συ� νδεσης πόλλω� ν χρηστω� ν ταυτό� χρόνα

(τόυλα� χίστόν  πενη� ντα),  με  ταχυ� τητα  συ� νδεσης  τόυλα� χίστόν  200Mbit/s  καί  κα� νόντας  χρη� ση  των

πλε�όν δημόφίλω� ν πρότυ� πων ασυ� ρματης συ� νδεσης (802.11b/g/n).

Ο εξόπλίσμό� ς θα πρε�πεί να εί�ναί παραμετρόπόίη� σίμός. Είδίκό� τερα:

    • Να μπόρεί� να όρίστεί� ό με�γίστός αρίθμό� ς ταυτό� χρόνων συνδε�σεων (ό όπόί�ός θα μπόρεί� να εί�ναί

κατ’ επίλόγη�  τόυλα� χίστόν πενη� ντα)

    •  Να  μπόρεί�  να  γί�νεί  φίλτρα� ρίσμα  χρη� σης  σε  επί�πεδό  πρόόρίσμόυ� ,  π.χ.  απόκλείσμό� ς

συγκεκρίμε�νων σελί�δων

    • Να μπόρεί�  να γί�νεί φίλτρα� ρίσμα χρη� σης σε επί�πεδό περίεχόμε�νόυ, π.χ. απόκλείσμό� ς σελί�δων

πόυ περίε�χόυν συγκεκρίμε�νες λε�ξείς κλείδία�
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    •  Να  όρί�ζεταί  ό  με�γίστός  επίτρεπτό� ς  χρό� νός  συ� νδεσης  ενό� ς  χρη� στη  πρότόυ�  χρείαστεί�

επανασυ� νδεση

    • Να μπόρόυ� ν να όρίστόυ� ν συνθη� κες Πόίό� τητας Υπηρεσί�ας (QoS)

    • Να ασφαλί�ζεταί η πρό� σβαση στό περίβα� λλόν δίαχεί�ρίσης τόυ σημεί�όυ ασυ� ρματης πρό� σβασης

από�  μη ε�χόντες εργασί�α / απλόυ� ς χρη� στες

Ιδανίκα�  ό ασυ� ρματός εξόπλίσμό� ς θα δίαθε�τεί ενσωματωμε�νό δε�κτη GPS γία λη� ψη γεωγραφίκη� ς

θε�σης  καί  δυνατό� τητα  απόστόλη� ς  αυτω� ν  των  στόίχεί�ων  σε  κεντρίκό�  σημεί�ό  ελε�γχόυ  (π.χ.  με�σω

ίστόσελί�δας).

Συνδεσιμότητα με τηλεπικοινωνιακό πάροχο

Στίς τόπόθεσί�ες των στα� σεων δε δυ� ναταί να γί�νεί εγκατα� σταση ενσυ� ρματόυ δίκτυ� όυ δεδόμε�νων

από�  τό Δη� μό. Ως εκ τόυ� τόυ, τα σημεί�α ασυ� ρματης πρό� σβασης θα πρε�πεί να ε�χόυν την δυνατό� τητα να

συνδε�όνταί σε δί�κτυό παρόχη� ς δεδόμε�νων (GSM) με χρη� ση κα� ρτας SIM.

Γία να εξασφαλίστεί� η με�γίστη συμβατό� τητα με τόυς εγχω� ρίόυς τηλεπίκόίνωνίακόυ� ς παρό� χόυς καί

η βε�λτίστη συνδεσίμό� τητα, ό εξόπλίσμό� ς των σημεί�ων ασυ� ρματης πρό� σβασης θα πρε�πεί:

    • να ε�χεί την ίκανό� τητα συ� νδεσης σε πληθω� ρα γενεω� ν δίκτυ� ων (2G, 3G, 4G/LTE) σε ευρωπαίWκε�ς

όμα� δες συχνότη� των καί δη στίς όμα� δες 2G 900/1800, 3G 2100 καί 4G 800/1800/2600

    • να υπόστηρί�ζεί τη λείτόυργί�α περίαγωγη� ς

Τεχνικά  χαρακτηριστικά

 Ταχυ� τητα μετα� δόσης δεδόμε�νων (με�γίστη): 300 Mbit/s

 Συχνό� τητα μετα� δόσης δεδόμε�νων (τόυλα� χίστόν): 2.4 GHz

 Πρό� τυπα μετα� δόσης δεδόμε�νων (τόυλα� χίστόν): 802.11b/g/n

 Υπόστηρίζό� μενες δίεθνεί�ς μπα� ντες LTE (τόυλα� χίστόν): 1, 3, 7, 8, 20

 Θη� ρες καρτω� ν SIM (τόυλα� χίστόν): 1

 Υπόστηρίζό� μενό με�γεθός κα� ρτας SIM: mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF), nano-SIM (4FF), με

πρόσαρμόγε�α αν χρεία� ζεταί

 Πρό� τυπα στίγματόθε�τησης (GNSS) (επίθυμητό� ): GPS

 Ευ� ρός θερμόκρασίω� ν λείτόυργί�ας: -15°C με 50°C

 Ισχυ� ς κατανα� λωσης (με�γίστη): 10W

 Tα� ση είσό� δόυ: 8-30V

 Βαθμό� ς περίβαλλόντίκη� ς πρόστασί�ας (τόυλα� χίστόν): IP54

 Πίστόπόίη� σείς (τόυλα� χίστόν): CE, ROHS

3.3 Σχέδιο στεγάστρου τύπου Γ
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Πρόσοψη

Κάτοψη

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  23-8-2022 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
23-8-2022

Γ. Νταρντάνη
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ

Γ. Καραμαλίγκας
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

Χρ.Παζάρας  ΤΕ Μηχανικός 

Πληροφορικής, MSc

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ

ΤΖΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ " Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παλαμά "

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κωδικός Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη Ολικη

άρθρου Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ Α - ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

Στε�γαστρό στα� σης λεωφόρεί�όυ Τίμη�

1 τυ� πόυ Α Εμπόρί�όυ τεμ 13,00

Στε�γαστρό στα� σης λεωφόρεί�όυ Τίμη�

2 τυ� πόυ Β Εμπόρί�όυ τεμ 1,00

Στε�γαστρό στα� σης λεωφόρεί�όυ Τίμη�

3 τυ� πόυ Γ Εμπόρί�όυ τεμ 1,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ     24%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ         23   -  8 - 2022
Παλαμα� ς
23  - 8 - 2022

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ της Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ Οί συντα� κτες

Γ. Νταρντα� νη
Πόλίτίκό� ς Μηχ/κό� ς Τ.ΕΤΖΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
Γ. Καραμαλί�γκας
Ηλεκτρόλόγός  Μηχ/κό� ς

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Χρ.Παζα� ρας

ΤΕ Πληρόφόρίκη� ς,Mcs
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