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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 412 22

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL612

Τηλέφωνο +30 2413500281/327

Φαξ +30 2410250372

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο prom@larissa-dimos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Για τη Διακήρυξη: 
Ν. Κουτσουρούμπα, Μ. Πελέκα 
τηλ: +30 2413500281/327,
e-mail: prom@larissa-dimos.gr
Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές: 
Μ. Τσιάρας, τηλ: +30 2413500270
e-mail: negra@larissa-dimos.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.larissa-dimos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Λαρισαίων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων www.larissa-

dimos.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  ο  Δήμος  Λαρισαίων.  Η  δαπάνη  για  την  εν
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 30.7135.41041 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών
ετών 2018 και 2019 του Δήμου Λαρισαίων, με χρηματοδότηση από Ιδίου Πόρους. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι έτοιμων γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων κτλ του Δήμου Λαρισαίων.
Συγκεκριμένα,  αναφέρεται  στην  προμήθεια,  τοποθέτηση  και  εγκατάσταση  ελεύθερα  προσβάσιμου
εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων για τη δημιουργία έξι (6) γηπέδων διαστάσεων 12,00m x 20,00m και
ενός  (1)  υπαίθριου  πάρκου  τροχοσανίδας  διαστάσεων  24,50m  x  18,00m,  μετά  των  απαραίτητων
φωτιστικών σωμάτων και λοιπών υλικών, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων, τα οποία
θα εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές ασφαλείας και απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου
ΕΝ 15312:2007 + Α1: 2010 «Free access multi-sports equipment – Requirements, including safety and test
methods” (ΕΛΟΤ ΕΝ 15312+Α1) ή άλλου ισοδύναμου προτύπου και του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974:
2006 + Α1: 2010 «Facilities for users of roller sports equipment - Safety requirements and test methods»
(ΕΛΟΤ  ΕΝ  14974+Α1)  για  την  κατασκευή  και  τη  σχεδίαση  εγκαταστάσεων  για  χρήστες  εξοπλισμού
αθλημάτων με τροχούς ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.  

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά την τοποθέτηση και εγκατάσταση των γηπέδων πολλαπλών
αθλημάτων και του υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας στους εξής κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Λαρι-
σαίων:

Α/Α ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 Ο.Τ. 1250 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΛΑΦΥΡΩΝ–ΚΑΡΘΑΙΟΥ–ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ–ΠΑΠΠΑ)

2 Ο.Τ. Γ 1852 ΤΟΥΜΠΑ (ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ-ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ)

3 Ο.Τ. Γ 1847 ΠΑΡΚΟ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ

4 Ο.Τ. 683 Α ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΥ–ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ–ΑΥΛΩΝΟΣ–ΞΥΛΟΥΡΗ)

5 Ο.Τ. 1106 Γ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΡΜΟΝΙΑΣ–ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ–ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ)

6 Ο.Τ. 333 Α & 333 Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

7 Ο.Τ. Γ 1847 ΠΑΡΚΟ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 

CPV Περιγραφή 

37450000-7 “Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου”

37451000-4 “Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων”

44114100-3 “Έτοιμο σκυρόδεμα”

45236100-1 “Εργασίες διάστρωσης επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης”

34928200-0 “Περιφράξεις”

34928520-9 “Στύλοι φωτισμού”

79132000-8 “Υπηρεσίες Πιστοποίησης”
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Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας  .  

Απώτερος στόχος της παρούσας προμήθειας είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με την
ισχύουσα νομοθεσία ως προς την ασφάλεια και την πληρότητα των απαιτούμενων στοιχείων και εξοπλι-
σμών. Τα επιμέρους είδη της προκηρυσσόμενης σύμβασης αντιμετωπίζονται ως ένα αδιαίρετο σύνολο. Ο
ελεύθερα προσβάσιμος εξοπλισμός (γήπεδα) πολλαπλών αθλημάτων και του υπαίθριου πάρκου τροχοσα-
νίδας  είναι  ομοειδής  και  προσφέρεται  για  ποικίλες  ατομικές  και  ομαδικές  αθλητικές  δραστηριότητες,
όπως ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, αντισφαίριση, πετοσφαίριση, αντιπτέριση και χόκεϊ, καθώς και δρα-
στηριότητες για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς (skateboarding, ΒΜΧ και inline skating), αντί-
στοιχα. Το υπαίθριο πάρκο τροχοσανίδας (εγκατάστασης για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς)
θα τοποθετηθεί στο ίδιο χώρο (Πάρκο Χατζηχαλάρ, ΟΤ Γ 1847) με ένα από τα γήπεδα πολλαπλών αθλη-
μάτων και η τοποθέτηση και εγκατάσταση του προαπαιτεί την ίδια ή παρεμφερή προετοιμασία (φωτιστι-
κά σώματα και βιομηχανικό δάπεδο σκυροδέματος).

Λόγω της φύσης της προμήθειας η οποία αφορά τον εξοπλισμό υπαίθριων γηπέδων πολλαπλών αθλη-
μάτων και πάρκου τροχοσανίδας που είναι εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους (όπως βανδαλισμοί και
κακή χρήση), η προμήθεια πρέπει να γίνει από κοινό ανάδοχο, προκειμένου να υπάρξει από τον Δήμο Λα-
ρισαίων ενιαία πολιτική ως προς την συντήρηση του εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα της προμήθειας
ανταλλακτικών, αφού αυτά είναι κοινά για όλο τον εξοπλισμό και προκειμένου να επιτυγχάνεται η διατή-
ρηση σταθερής αποθήκης με όλα τα διαθέσιμα ανταλλακτικά για τη συντήρηση του εξοπλισμού και η ευ-
κολότερη και οικονομικότερη διαχείριση αυτών (αποφυγή αποθήκευσης πολλών διαφορετικών ανταλλα-
κτικών σε ποσότητα και είδος από διάφορους προμηθευτές). Επιπλέον, εξασφαλίζεται η καλύτερη παρα-
κολούθηση του εξοπλισμού, αφού τα βιβλία συντήρησης και οι σχετικές οδηγίες θα παραδοθούν από ένα
ανάδοχο και θα αφορούν όλα τα γήπεδα. Η ενιαία εκτέλεση της προμήθειας εξασφαλίζει την ομοιόμορφη
και ενιαία εγκατάσταση χώρων άθλησης, αφού η τοποθέτηση εξοπλισμού βαίνει παράλληλα με την δια-
μόρφωση του συνόλου των χώρων, με αποτέλεσμα την ταχύτερη και πιο άρτια από τεχνικής άποψης
εκτέλεση της σύμβασης, στόχοι οι οποίοι απαιτούν πλήρη συντονισμό. Επομένως, με όρους οικονομίας
και αποτελεσματικού χρονικού προγραμματισμού, η υλοποίηση μιας τέτοιου είδους σύμβασης, με το χα-
μηλότερο κόστος, με εξασφαλισμένη κατά τον δυνατόν την ασφαλή λειτουργία των αθλητικών χώρων και
με εμπρόθεσμη παράδοση, είναι να επιτευχθεί ταυτόχρονα αφενός η γραμμική ανάπτυξη των επιμέρους
δράσεων του σχεδίου υλοποίησης σε κάθε χώρο άθλησης (έλεγχος των χώρων τοποθέτησης, παραγγελίες
εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας, έλεγχοι ασφαλείας) και αφετέρου η παράλληλη υλοποίηση όλων
των ανωτέρω δράσεων στο σύνολο των χώρων άθλησης. Η τοποθέτηση και εγκατάσταση του συνόλου των
προς προμήθεια ειδών πραγματοποιείται με πολύ συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία. Ο ένας ανάδοχος εί-
ναι ο μοναδικός υπεύθυνος συντονισμού, ώστε να επιτευχθεί η παράλληλη εκτέλεση των επιμέρους στα-
δίων της προμήθειας, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα κυρίως σε ζητήματα ασφάλειας.
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η επιτυχής και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτού του τύπου σύμβασης προϋπο-
θέτει κεντρικό συντονισμό και παρακολούθηση. 

Εν τέλει, οι επτά (7) χώροι άθλησης του Δήμου Λαρισαίων, ανεξάρτητα από από τη γεωγραφική τους το-
ποθέτηση,  αποτελούν  ένα  ενιαίο  λειτουργικό  σύστημα  χώρων  άθλησης  και  ψυχαγωγίας,  για  την
ομοιόμορφη διαμόρφωση του οποίου, με ομοειδή εξοπλισμό, απαιτείται ενιαίος συντονισμός του προσω-
πικού και των εργασιών των επιμέρους τμημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη και προσή-
κουσα εκτέλεση της σύμβασης, που αποβλέπει στη δημιουργία σύγχρονων χώρων άθλησης για το σύνολο
των χρηστών / παιδιών του Δήμου και την ασφαλή λειτουργία των χώρων αυτών. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των566.975,12 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 457.238,00 €, ΦΠΑ : 109.737,12).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα ΙΙ
της παρούσας διακήρυξης.
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 3463/2006, άρθ. 209 (Α/114) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»,

του ν. 3852/2010 (Α/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

του  ν.  4555/2018,  (Α/133) «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]…»

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

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

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

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

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

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

του ν. 3548/20017 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομορχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

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

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

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

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

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

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
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των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

της  υπ’  αριθμ.  8/2018  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:  62Τ4ΩΛΞ-ΣΙΦ)  με  την  οποία
συγκροτήθηκε  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  &  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών και της υπ’ αριθμ. 33/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΒ38ΩΛΞ-ΧΡΖ) με την
οποία  συγκροτήθηκε  η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών.

το υπ. αριθμ. πρωτ. 44500/10.12.2018 πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:
18REQ004157886)

την  υπ’αριθμ.  3925/11.12.2018  (ΑΔΑ  7ΣΔ8ΩΛΞ-Θ9Τ)  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  για  το
οικονομικό έτος 2018

την  υπ’άριθμ.  3940/2018  Απόφαση  Δημάρχου  (ΑΔΑ  ΩΤΒΒΩΛΞ-2Ψ1)  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η
πολυετής υποχρέωση για τον εν λόγω διαγωνισμό.

Της  υπ’  άριθμ.  605/2018  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  η  οποία  εγκρίνει  το  τεύχος  της
Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 18/01/2019 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr , αναλυτικά ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
21/12/2018 21/12/2018 18/01/2019 και ώρα 15:00

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14/12/2018
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 68206.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
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Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
:   www.larissa-dimos.gr  στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις  της περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους1 

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

γ)  λαμβάνουν τα  κατάλληλα μέτρα για  να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

1 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 έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης2 είναι τα ακόλουθα:

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

2. η παρούσα Διακήρυξη με τα κάτωθι Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Περίληψη Διακήρυξης
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

3. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

4. το τιμολόγιο προσφοράς

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα,  στο πλαίσιο της παρούσας,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr.  Αιτήματα  παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  στο  σύστημα
οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο3.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

2 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. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, 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 στην
οποία 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

3 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών4.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)5.  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 6. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.7 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

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

2.1.5 Εγγυήσεις8

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
4 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 
5 Επιτρέπεται  η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και  δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη

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

6 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
7 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171). 
8 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται  του δικαιώματος  της διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών9,  θ)  την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων.10

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή11 για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.12  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, για ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 2%, ήτοι 9.145,00 € (εννιά χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε
ευρώ). 

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

9 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
10 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος  I της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης

11 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
12 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201613.

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού14 

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

2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη15 καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους
ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση της

13 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
14 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
15 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Ειδικότερα,  επισημαίνεται  ότι για  τις  συμβάσεις  άνω  των  ορίων,  η  αναφορά  στο  ΕΕΕΣ  σε  “τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική
δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

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

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

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου16.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφα-
ση. 17

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία
ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

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

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους18. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που

16 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017

17 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
18 Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα

περιλαμβάνεται  στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 19

2.2.3.3. Αποκλείεται20 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201621, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται  στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι  αποδεικνύει ότι ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας22, 

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

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

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

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

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

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

19 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
20 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Κατά  συνέπεια,  η Α.Α.  δύναται  να επιλέξει  έναν,  περισσότερους,  όλους  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 (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

21 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, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

22 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων), καθώς
και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 23

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

2.2.3.4. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)24 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης  ή ανάθεσης  παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 25.

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

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

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας26 

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών

23 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
24 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
25 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
26 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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(3) τελευταίων ετών (2015-2016-2017) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο με το 50% του προϋπολογισμού
(χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 228.619,00 €. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2016-2017-2018), να έχουν
εκτελέσει συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου (όπως προμήθειες εξοπλισμού και δαπέδων
παιχνιδότοπων/παιδικών χαρών, καθώς και μόνιμα εγκατεστημένου υπαίθριου εξοπλισμού εκγύμνασης,
προμήθειες ελεύθερα προσβάσιμου εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων και εγκαταστάσεων για χρήστες
αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς/skate parks,  τα οποία περιλαμβάνουν αντίστοιχα είδη προμηθειών
έτοιμου σκυροδέματος και εργασιών διάστρωσης επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης, ιστών
φωτισμού και  περιφράξεων), ύψους  τουλάχιστον  ίσο  ή  μεγαλύτερο  με  το  50% του  προϋπολογισμού
(χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 228.619,00 €. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Δεν απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ως κριτήρια επιλογής
για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου 2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών τους με αυτούς27.  Στην περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν ότι  θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. Η πώληση των υπό προμήθεια ειδών στον προσφέροντα εάν δε τα κατασκευάζει ο ίδιος, δε
θεωρείται στήριξη σε άλλο φορέα.

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα με  το επισυναπτόμενο  στην παρούσα Παράρτημα  VI,  το
οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ 28

καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και
συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες   του
Παραρτήματος 129 

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή  εποπτικού οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα30 ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
27 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης  
28 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. 

29 Στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,  αναρτώνται
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

30 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
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φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.31 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό  ή το πρακτικό εκπροσώπησής  του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.32

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201633.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)34.

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

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν35.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά36:

31 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

32 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
33 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
34 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
35 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
36 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.) 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.237 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους -  μέλους ή χώρας και  υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης  (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει  την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης)  στου  οποίου  οφείλει  να  καταβάλει
εισφορές]. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων38.

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

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

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

37 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά,  τα οποία να καλύπτουν  και  τον χρόνο υποβολής της  προσφοράς,  σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

38 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση που το
πιστοποιητικό  αυτό  δεν  εκδίδεται,  ένορκη  βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν
προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από την οποία να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι  δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

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

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

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων ή
ισοδύναμα  έγγραφα της  τελευταίας  τριετίας  (2015,  2016  και  2017)  .  Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.39

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
τις συμβάσεις ή τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης ή εμπειρίας ή πρωτόκολλα παραλαβής. Εάν
ο  φορέας  είναι  Δημόσια  Αρχή  και  επίσημα  παραστατικά  πώλησης  (τιμολόγια)  εάν  ο  φορέας  είναι
ιδιωτικός.

Β.5.  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και  εκπροσώπησης,  στις περιπτώσεις  που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι,  στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους40 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό

39 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)

40 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

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

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

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

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

Β.9. Στην  περίπτωση που οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.41

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης42 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει
τιμής43.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και στα
Παραρτήματά  της  που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής,  για  το  σύνολο  της  προκηρυχθείσας
ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής44.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

[Ηλεκτρονική Διαδικασία]

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα που  ορίζει  η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές

41 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

42 Πρβλ  άρθρο  86 παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο 2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

43 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής

44 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016

Σελίδα 21





λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκε-
κριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λε-
πτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυα-
κή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την  παρέλευση της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν υπάρχει  η  δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της45.

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

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

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα46, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

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

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

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον
ίδιο,  φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

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

45 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
46 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 

Σελίδα 22





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

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν47:  α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  όπως προβλέπεται
στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου  XML  και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VI). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες –
ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας
και  Ανάπτυξης   “Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop
%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]

Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις  εγγυήσεις  ηλεκτρονικής  έκδοσης  (π.χ.  εγγυήσεις  του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),  οι  οποίες  φέρουν  προηγμένη
ψηφιακή υπογραφή.

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

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος
ΙΙ  της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές
πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,  βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί  η
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα ΙΙ48.

Φύλλο Συμμόρφωσης δίνεται στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν49.

47 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
48 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
49 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
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Η  τεχνική  προσφορά  θα  περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, αναλυτικά ως
εξής:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην
οποία θα δηλώνει:
α) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των συνημμένων παραρτημάτων της και αποδέχεται

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
β) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών υλοποίησης της προμήθειας, καθώς και ότι ο τόπος και ο

χρόνος  παράδοσης  των  προσφερόμενων  ειδών  σε  κατάσταση  πλήρους  λειτουργίας  θα  είναι
σύμφωνος με τα οριζόμενα στα παραρτήματα της διακήρυξης.

γ) ότι τα προσφερόμενα είδη και ειδικότερα των άρθρων 1, 2 και 6 δεν έχουν καμία απόκλιση από τις
τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης,
ή  εφόσον  έχουν  αποκλίσεις  στις  διαστάσεις  τους  (περισσότερο  από 5% και  -5%),  θα πρέπει  ο
ενδιαφερόμενος να καταθέσει αναλυτικά σχέδια του προσφερόμενου είδους και να τις αναφέρει
ρητά, με περιγραφή και αιτιολόγηση στο Φύλλο Συμμόρφωσης των Παραρτημάτων της διακήρυξης
προκειμένου να αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

δ) τον κατασκευαστικό οίκο και τη χώρα προέλευσης κατασκευής των προσφερόμενων ειδών, καθώς
και το εργοστάσιο το οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προμήθεια είδη εν όλω ή εν μέρει και τον τόπο
εγκατάστασής του (πλήρη Δ/νση, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.).
Για  τα  προσφερόμενα  είδη  των  Άρθρων  1,2  και  6,  στην  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  δεν  θα
κατασκευάσει  ο  ίδιος  το  τελικό  προϊόν  των  υπό  προμήθεια  ειδών,  απαιτείται  δήλωση  του
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ότι έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση
της συγκεκριμένης  προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε  η  αποδοχή.  Στη  δήλωση  αυτή  θα  περιλαμβάνονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  και  η
επωνυμία του Δήμου, καθώς και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου γίνεται η
αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας.

2. Το Φύλλο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙV συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Ο κάθε οικονομικός φορέας θα συμπληρώνει/απαντά σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών
με  παραπομπές  και  τεχνικές  επεξηγήσεις  όπου  απαιτείται.  Σε  περίπτωση  δε  διαφωνίας  με  τις
προδιαγραφές,  θα πρέπει  να  προσδιορίζονται  με  σαφήνεια  τα  σημεία  απόκλισης  στην  κατάλληλη
στήλη που προβλέπεται στο έντυπο. Μονολεκτική συμπλήρωση, χωρίς αναγραφή της τεκμηρίωσης και
πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία δεν γίνεται δεκτή.

3. Αντίγραφα  Πιστοποιητικά  Συμμόρφωσης των  κατασκευαστριών  εταιρειών  για  τα
προσφερόμενα είδη των άρθρων 1 και 2, ως εξής: 
Άρθρο 1  o     
Αντίγραφο  Πιστοποιητικό από  διαπιστευμένο  φορέα  (οργανισμό)  ελέγχου  και  πιστοποίησης
διαπιστευμένου  για  το  σκοπό  αυτό  ότι  εφαρμόζει  και  υλοποιεί  τις  απαιτήσεις  του  Ευρωπαϊκού
Προτύπου ΕΝ 15312: 2007 + Α1: 2010 «Free access multi-sports equipment - Requirements, including
safety  and  test  methods»  (ΕΛΟΤ  ΕΝ  15312  +  Α1  «Ελεύθερα  προσβάσιμος  εξοπλισμός  πολλαπλών
αθλημάτων  -  Απαιτήσεις,  συμπεριλαμβανομένης  Ασφάλειας  και  Μεθόδων  Δοκιμής»)  ή  άλλου
ισοδύναμου προτύπου.
Άρθρο 2  ο     
Αντίγραφο  Πιστοποιητικό από  διαπιστευμένο  φορέα  (οργανισμό)  ελέγχου  και  πιστοποίησης
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό ότι η μονάδα παραγωγής εφαρμόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις
του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2006 + Α1: 2010 «Facilities for users of roller sports equipment -
Safety requirements and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 + Α1 «Εγκαταστάσεις για χρήστες αθλητικού
εξοπλισμού  με  τροχούς  -  Απαιτήσεις  Ασφαλείας  και  Μέθοδοι  Δοκιμής»)  στο  σχεδιασμό  και  την
κατασκευή  εγκαταστάσεων  για  χρήστες  αθλητικού  εξοπλισμού  με  τροχούς  ή  άλλου  ισοδύναμου
προτύπου.

4. Σχέδια των κατασκευαστριών εταιρειών για τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1 και 2, ως
εξής: 
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Άρθρο 1  ο     
 Προοπτικό (τρισδιάστατο)  έγχρωμο χωροταξικό σχέδιο του προτεινόμενου (ελεύθερα προσβάσι-
μου) εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων.
 Σχέδια στα οποία αποτυπώνονται η όψη και η κάτοψη του προτεινόμενου (ελεύθερα προσβάσιμου)
εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων υπό κλίμακα.
Άρθρο 2  ο     
 Κάτοψη της προτεινόμενης εγκατάστασης (με αναγραφόμενη κλίμακα) στην οποία θα αποτυπώνε-
ται η τοποθέτηση κάθε μεμονωμένου (προδιαγραφόμενου) στοιχείου του εξοπλισμού στο χώρο τοπο-
θέτησής του, καθώς και οι περιοχές ασφαλείας των στοιχείων της εγκατάστασης σύμφωνα με το Ευρω-
παϊκό Πρότυπο EN 14974: 2006 + Α1: 2010 «Facilities for  users of  roller sports equipment -  Safety
requirements and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 + Α1).
 Κάτοψη της προτεινόμενης εγκατάστασης (με αναγραφόμενη κλίμακα) στην οποία θα αποτυπώνε-
ται η τοποθέτηση κάθε μεμονωμένου (προδιαγραφόμενου) στοιχείου του εξοπλισμού στο χώρο τοπο-
θέτησής του, καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων της εγκατάστασης.
 Προοπτική  απεικόνιση  ή  τρισδιάστατο  έγχρωμο  χωροταξικό  σχεδιάγραμμα  της  προτεινόμενης
εγκατάστασης, στο οποίο θα αποτυπώνεται η τοποθέτηση των οργάνων στο χώρο.
 Σχέδια στα οποία αποτυπώνονται οι όψεις και οι κατόψεις όλων των συνδυασμών υπό κλίμακα με
τη δυνατότητα ελέγχου της τήρησης των απαιτήσεων Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2006 + Α1:
2010 «Facilities for users of roller sports equipment - Safety requirements and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ
14974 + Α1 «Εγκαταστάσεις για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς - Απαιτήσεις Ασφαλείας και
Μέθοδοι Δοκιμής») στον σχεδιασμό.
 Σχέδιο Πινακίδας Πληροφόρησης/Κανόνες Χρηστών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
και τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα πρότυπα.

5. Δείγματα εις διπλούν των κατασκευαστριών εταιρειών για τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1 και 2,
ως εξής:
Άρθρο 1  ο     
 Της περιμετρικής (ανακρουστικής) επιφανείας άθλησης από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψη-
λής πυκνότητας, πάχους 19 mm, με δυο έγχρωμες εξωτερικές στρώσεις πάχους 2 mm και εσωτερική
στρώση πάχους 15 mm, από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό, όπως περιγράφεται αναλυ-
τικά στο άρθρο 1 των τεχνικών προδιαγραφών.  
Άρθρο 2  ο     
 Της επιφανείας κύλισης της τροχοσανίδας
 Του υποστρώματος (επί του σκελετού/κατασκευής υποστήριξης)
 Των πλευρικών επιφανειών (σκελετού/κατασκευή υποστήριξης) και της επικάλυψης των πλευρι-

κών επιφανειών
Για το προσφερόμενο είδος του άρθρου 2, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δύνανται να προ-
σκομίσουν εντός δέκα (10) ημερών, μόνο εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την επιτροπή αξιο-
λόγησης, δείγμα ενδεικτικής τομής της ράμπας με τα υλικά της (με σκοπό να φανεί η διαστρωμάτωση
και τοποθέτηση των υλικών) ή μεμονωμένα δείγματα, των εξής σημείων:
 Πλάκα εδάφους
 Προστατευτικό ακμών
 Προστατευτικό ενώσεων
 Πλευρικές επιφάνειες (σκελετός/ κατασκευή υποστήριξης)
 Προστατευτική επικάλυψη πλευρικών επιφανειών
 Δοκούς/ πήχεις στήριξης (σκελετός/ κατασκευή υποστήριξης)
 Υπόστρωμα επιφάνειας άθλησης (σκελετός/ κατασκευή υποστήριξης)
 Επιφάνεια άθλησης με τις απαραίτητες συνδέσεις τους
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6. Λεπτομερής Τεχνική Περιγραφή (στην Ελληνική γλώσσα) για κάθε προσφερόμενο είδος και σύμφωνα
με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών με βάση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές».
Για το προσφερόμενο είδος του άρθρου 2, η λεπτομερής τεχνική περιγραφή θα πρέπει απαραιτήτως
να συνοδεύεται από φύλλα κατασκευαστικών λεπτομερειών, τα οποία θα παρουσιάζουν την τυπική
μέθοδο κατασκευής, καθώς και γραπτή επεξήγηση των υλικών.

7. Επίσημα prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων των κατασκευαστριών εταιρειών για όλα τα προ-
σφερόμενα είδη εκτός των άρθρων 3, 4, 5 και 7. Τα κατατιθέμενα prospectus/κατάλογοι ή φύλλα κατα-
λόγων, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε αντίθετη
περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προ-
σφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία
του εγχειριδίου (prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων) του κατασκευαστικού οίκου.

8. Αντίγραφα Πιστοποιητικά Ασφάλισης  των κατασκευαστριών εταιρειών για τα προσφερόμενα είδη
των άρθρων 1 και 2: 
Άρθρο 1  ο  
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφάλισης (εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) του παρα-
γωγού (κατασκευαστή). Πιστοποιητικό Ασφάλισης από το οποίο να προκύπτει ότι υφίσταται εν ισχύ
ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης με όριο αποζημίωσης ανά συμβάν τουλάχιστον το
ποσό του 1.000.000,00 € και αθροιστικά ανά έτος τουλάχιστον το ποσό του 1.000.000,00 €, συμπερι-
λαμβανομένης ευθύνης προϊόντος.   
Άρθρο 2  ο  
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφάλισης (εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) του παρα-
γωγού (κατασκευαστή) για σχετική δραστηριότητα όπως κατασκευή και πώληση ραμπών skate. Πιστο-
ποιητικό Ασφάλισης από το οποίο να προκύπτει ότι υφίσταται εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενι-
κής αστικής ευθύνης για την κάλυψη σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών ανά συμβάν τουλάχιστον
μέχρι  το  ποσό  του  1.000.000,00  €  και  αθροιστικά  ανά  έτος  μέχρι  τουλάχιστον  το  ποσό  του
1.000.000,00€, συμπεριλαμβανομένης ευθύνης προϊόντος.

9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην
οποία θα δηλώνει:

 Ότι υπάρχουν και θα μπορούν να παρέχονται τα ανταλλακτικά που πιθανόν θα χρειαστούν για τα
προσφερόμενα είδη των άρθρων 1, 2 και 6 για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών από την ημερο-
μηνία οριστικής παραλαβής (εκδοθείσα από την/τις κατασκευάστρια/ες εταιρεία/ες).
 Ότι τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1, 2 και 6 (προφανώς εξαιρούμενες οι βλάβες που μπορεί
να οφείλονται σε κακούς χειρισμούς, κακή μεταχείριση ή βανδαλισμό) συνοδεύονται κατ΄ ελάχιστο
από  διετή  (2)  εγγύηση  από  την  ημερομηνία  οριστικής  παραλαβής  (εκδοθείσα  από  την/τις  κατα-
σκευάστρια/ες εταιρεία/ες).
 Ότι ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης όλων των υπό προμήθεια ειδών δεν θα είναι μεγαλύτε-
ρος από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες (εκδοθείσα από τον υποψήφιο προμηθευτή).
 Ότι μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (και πριν την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής)
του συνόλου των ραμπών/στοιχείων του υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας (προσφερόμενου είδους
του άρθρου 2) θα προσκομίσει βεβαίωση ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα (οργανισμό) ελέγχου &
πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό ότι η εγκατάσταση του υπαίθριου πάρκου τροχοσανί-
δας (Skate Park) στον χώρο τοποθέτησής του, καθώς και οι χώροι ασφαλείας του συμμορφώνονται με
το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14974: 2006 + A1: 2010 «Facilities for users of roller sports equipment -
Safety requirements and test methods» (εκδοθείσα από τον υποψήφιο προμηθευτή).
 Ότι θα προσκομίσει για τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1 και 2 (και πριν την ημερομηνία της
οριστικής παραλαβής) οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και τον ενδεικτικό χρόνο επιθε-
ώρησης (εκδοθείσα από τον υποψήφιο προμηθευτή).
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2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης
(βάσει τιμής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα  V  της διακήρυξης. Το Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς  παρέχεται  σε  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Α. Τιμές

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά  του  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  (σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης50.

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

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών51  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  6 (έξι)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών52

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και τρόπος

50 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
51 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
52 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
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υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής
προσφοράς),  2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών  προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,53 

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

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

53 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών54

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

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά»  την  τέταρτη  εργάσιμη  ημέρα  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών και ώρα 10:00 π.μ.

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων  αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς,  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

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

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου55.

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και  συντάσσεται  πρακτικό  για  την  απόρριψη  όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  μπορεί  να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και
ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι   φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται

54 Βλ.  ιδίως  παρ.  6  του άρθρου  100 και  ΥΑ 56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)

55 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του
προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

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

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές56. 

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από την  αναθέτουσα αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου57 -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα νομιμοποίησης  και  τα  πρωτότυπα ή  αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών
του  άρθρου  80  του  ν.  4412/2016,  όπως  καθορίζονται  ειδικότερα  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  ως
αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  των  άρθρων  73  και  74  του  ν.
4412/2016 όπως αναφέρονται στην παρ. 2.2.3 της παρούσης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής  επιλογής  των  άρθρων  75  έως  78  όπως  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.4  –  2.2.8  της
παρούσης.  Τα εν λόγω δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά  μέσω του  συστήματος,  σε  μορφή αρχείων  pdf και  προσκομίζονται  κατά  περίπτωση  από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από
τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

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

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

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

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

56 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
57 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με   το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του58. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  2.2.4  -2.2.8  της  παρούσας  διακήρυξης,  η  διαδικασία
ματαιώνεται. 

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

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

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

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

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

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013, 

γ)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  2.2.9.2. και  μόνον  στην  περίπτωση  του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.59

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες60 από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

58 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
59 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017.
60 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  ως  άνω  συμφωνητικό  μέσα  στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής61 η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:

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

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ)  δέκα (10)  ημέρες από την πλήρη,  πραγματική ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της πράξης που βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης62.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά63 μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
ΕΣΗΔΗΣ  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη
«Προδικαστική  Προσφυγή» και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό  έγγραφο σε  μορφή ηλεκτρονικού  αρχείου
Portable  Document  Format  (PDF),  το  οποίο  φέρει  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών64

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το  παράβολο   επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

61 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
62 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
63 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
64 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει)  ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής65.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ66.

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά67.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

65 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
66 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
67 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

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

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

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

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την
οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο
οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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

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

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.  Η τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα,  τα  στοιχεία επικοινωνίας  και  τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του,  οι
οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο
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υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.68.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201669 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης70 

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

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

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

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

68 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
69 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
70 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο  εν λόγω τρόπος πληρωμής
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων μετά την εκάστοτε παραλαβή τμήματος
της προμήθειας και εξόφληση του 100% του τμήματος που παρελήφθη οριστικά.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201671, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

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

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β)  Κράτηση  ύψους  0,02%  υπέρ  του  Δημοσίου,  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

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

δ) Καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος72 από τη σύμβαση και  από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου ορ-
γάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συ-
ντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στην παρούσα.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του απο-
φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,  αθροιστικά,  η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.

71 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017. 
72 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επι -
βάλλεται πρόστιμο73 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

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

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

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγ-
γύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμε-
νο ποσό.

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων74

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),  6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),  6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρ-
μόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της πα-
ραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201675  οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

73 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
74 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
75 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε μέγιστο χρονικό διάστημα  εκατόν ογδόντα
(180)  ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  παραδοθούν  και  θα
εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη λειτουργία, στα σημεία που θα υποδεικνύονται από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

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

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

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

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1676 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (και πριν την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής) του συνόλου
των ραμπών/στοιχείων του υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας (προσφερόμενου είδους του άρθρου 2) ο
ανάδοχος θα προσκομίσει βεβαίωση ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα (οργανισμό) ελέγχου & πιστοποί-
ησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό ότι η εγκατάσταση του υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας (Skate
Park) στον χώρο τοποθέτησής του, καθώς και οι χώροι ασφαλείας του συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο EN 14974: 2006 + A1: 2010 «Facilities for users of roller sports equipment - Safety requirements
and test methods». Επισημαίνεται ότι τα είδη των άρθρων 1 και 2 θα συνοδεύονται με εγχειρίδιο με οδη-
γίες εγκατάστασης και συντήρησης από τον κατασκευαστή, καθώς και τον ενδεικτικό χρόνο επιθεώρησης.

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

76 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” 
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

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

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα σε δέκα ημέρες από την παράδοση τους.

Αν η παραλαβή των υλικών και  η σύνταξη  του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί  από την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  οργάνου,  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  την
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση
αυτή η αποθήκη  του φορέα εκδίδει  δελτίο εισαγωγής  του  υλικού  και  εγγραφής  του στα βιβλία  της,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

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

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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

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

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

Ο  προσφέρων  θα  πρέπει  να  καταθέσει  ως  τμήμα  της  τεχνικής  του  προσφοράς  ,  δείγματα  των
προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρονται παρακάτω
στη  διεύθυνση  Ίωνος  Δραγούμη  1,  Λάρισα,  Τμήμα  Διεκπεραίωσης  Ενιαίων  Προμηθειών  και
Αποθήκης  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του.
Όλα τα δείγματα θα συνοδεύονται με  Δελτίο Αποστολής, το οποίο πρέπει να πρωτοκολληθεί.  Τα
δείγματα  θα  είναι  τοποθετημένα  σε  ξεχωριστή  συσκευασία  με  τον  τίτλο  ΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  με  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού,  δηλαδή τον  τίτλο  της  προμήθειας,  τον  αριθμό της
Διακήρυξης,  τον  πλήρη  τίτλο  του  φορέα  που  διενεργεί  την  προμήθεια,  και  τα  στοιχεία  του
αποστολέα. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν αντιπροσωπευτικά δείγματα εις διπλούν   υλικών,
αναλυτικά ως εξής:

Άρθρο 1  ο     
 Της περιμετρικής (ανακρουστικής) επιφανείας άθλησης από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψη-
λής πυκνότητας, πάχους 19 mm, με δυο έγχρωμες εξωτερικές στρώσεις πάχους 2 mm και εσωτερική
στρώση πάχους 15 mm, από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό, όπως περιγράφεται αναλυ-
τικά στο άρθρο 1 των τεχνικών προδιαγραφών.  
Άρθρο 2  ο     

 Της επιφανείας κύλισης της τροχοσανίδας
 Του υποστρώματος (επί του σκελετού/κατασκευής υποστήριξης)
 Των πλευρικών επιφανειών (σκελετού/κατασκευή υποστήριξης) και της επικάλυψης των πλευρι-

κών επιφανειών
Για το προσφερόμενο είδος του άρθρου 2, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δύνανται να προσκο-
μίσουν εντός δέκα (10) ημερών, μόνο εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την επιτροπή αξιολόγη-
σης, δείγμα ενδεικτικής τομής της ράμπας με τα υλικά της (με σκοπό να φανεί η διαστρωμάτωση και το-
ποθέτηση των υλικών) ή μεμονωμένα δείγματα, των εξής σημείων:

 Πλάκα εδάφους
 Προστατευτικό ακμών
 Προστατευτικό ενώσεων
 Πλευρικές επιφάνειες (σκελετός/ κατασκευή υποστήριξης)
 Προστατευτική επικάλυψη πλευρικών επιφανειών
 Δοκούς/ πήχεις στήριξης (σκελετός/ κατασκευή υποστήριξης)
 Υπόστρωμα επιφάνειας άθλησης (σκελετός/ κατασκευή υποστήριξης)
 Επιφάνεια άθλησης με τις απαραίτητες συνδέσεις τους

Κατά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  τίθενται  υπόψη  του  αρμόδιου  οργάνου  και  τα  σχετικά
δείγματα της παρούσης. Για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η
αποσφράγιση  του  δείγματος,  η  οποία  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  μετά  δε  τον
έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης, ενώπιον της επιτροπής Διαγωνισμού γίνεται,
όταν απαιτείται,  λήψη του δείγματος. Η έγκριση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το
αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο.

Τα  δείγματα  του  αναδόχου  διατηρούνται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  μέχρι  την  παραλαβή  των
συμβατικών  υλικών  και  παραλαμβάνονται  από  την  επιτροπή παραλαβής  για  να  χρησιμοποιηθούν
κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον,
λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων.
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Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει
τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.

Η  επιστροφή  των  δειγμάτων  γίνεται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  11  του  άρθρου  214  του
ν.4412/2016.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 214 του ν .4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Λάρισα 12/12/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 44941

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Ταχ. Διεύθυνση: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ Ταχ. κωδικός: 41222 Χώρα: Ελλάδα (GR)
Σημείο(α) επαφής: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
Υπόψη: Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ, Μ. Πελέκα, Τηλέφωνο: +30 2413500281/327, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@larissa-dimos.gr , Φαξ: +30 2410250372
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα: (URL) www.larissa-dimos.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής 
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα είναι διαθέσιμα από:Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής 
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής 
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης : ΟΧΙ
Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή :
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής : Προμήθειες, Αγορά
II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ): Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.5)  Σύντομη  περιγραφή  της  σύμβασης  ή  των  αγορών  :  Προμήθεια,  τοποθέτηση  και  εγκατάσταση  ελεύθερα  προσβάσιμου  εξοπλισμού  πολλαπλών
αθλημάτων για τη δημιουργία έξι (6) γηπέδων διαστάσεων 12,00m x 20,00m και ενός (1) υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας διαστάσεων 24,50m x 18,00m, μετά
των απαραίτητων φωτιστικών σωμάτων και λοιπών υλικών, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) : Κύριο αντικείμενο 37450000,37451000, 44114100, 45236100, 34928200, 34928520, 79132000
II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) :
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA) : ναι
II.1.8) Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές : όχι
II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης :
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση : προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση ελεύθερα προσβάσιμου εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων για τη δημιουργία
έξι (6) γηπέδων διαστάσεων 12,00m x 20,00m και ενός (1) υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας διαστάσεων 24,50m x 18,00m, μετά των απαραίτητων φωτιστικών
σωμάτων και λοιπών υλικών, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων. Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ : 457238.00 EUR
II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης : Δικαιώματα προαίρεσης : όχι
II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις : Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: Διάρκεια σε ημέρες : 180 (από την ανάθεση της σύμβασης)
Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση:
III.1.1)  Απαιτούμενες  εγγυήσεις:  Εγγύηση  συμμετοχής  9145.00  Ευρώ  (2%  της  προϋπολογιζόμενης  αξίας  χωρίς  ΦΠΑ).  Λοιπές  απαιτούμενες  εγγυήσεις
αναφέρονται στο άρθρο 4.1 της Διακήρυξης.
III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν : Ίδιοι Πόροι του Δήμου Λαρισαίων 
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α)
κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. (βλ. άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης)
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι: 
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους : ναι, Περιγραφή των ειδικών όρων: Βλέπε όρους Διακήρυξης και Παραρτημάτων αυτής
III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής:
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλ. άρθρο 2.2.4 της Διακήρυξης
III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλ.
άρθρο 2.2.5 της Διακήρυξης, Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Οι οικονομικοί φορείς ναι διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών (2015-2016-2017) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο με το 50% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 228.619,00 €.
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III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλ. άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης,
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Oι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2016-2017-2018),
να έχουν εκτελέσει συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου (όπως προμήθειες εξοπλισμού και δαπέδων παιχνιδότοπων/παιδικών χαρών, καθώς και
μόνιμα εγκατεστημένου υπαίθριου εξοπλισμού εκγύμνασης, προμήθειες ελεύθερα προσβάσιμου εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων και εγκαταστάσεων για
χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς/skate parks, τα οποία περιλαμβάνουν αντίστοιχα είδη προμηθειών έτοιμου σκυροδέματος και εργασιών διάστρωσης
επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης, ιστών φωτισμού και περιφράξεων), ύψους τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο με το 50% του προϋπολογισμού
(χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 228.619,00 €
Τμήμα IV : Διαδικασία
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτός
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό: Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού : όχι
IV.3) Διοικητικές πληροφορίες:
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: Η αριθμ. 44941/12-12-2018 Διακήρυξη
IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχι
IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 18/01/2019 Ώρα: 15:00
IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής: EL
IV.3.7)  Ελάχιστη  απαιτούμενη  χρονική  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς:  Διάρκεια  σε  μήνες  :  6  (από  την  αναφερόμενη  ημερομηνία  παραλαβής  των
προσφορών)
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις: Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση : όχι
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης : όχι
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής:
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: Ελλάδα (GR)
Τηλέφωνο: +30 2132141216, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr, Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:  (α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα αν  η  πράξη  κοινοποιήθηκε  με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΛ» 

Γενικά χαρακτηριστικά:
Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  έτοιμων  γηπέδων,  αθλητικών  εγκαταστάσεων  κτλ  του  Δήμου

Λαρισαίων. Συγκεκριμένα, η παρούσα αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση ελεύθερα
προσβάσιμου εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων για τη δημιουργία έξι (6) γηπέδων διαστάσεων 12,00m
x  20,00m  και  ενός  (1)  υπαίθριου  πάρκου  τροχοσανίδας  διαστάσεων  24,50m x  18,00m,  μετά  των
απαραίτητων φωτιστικών σωμάτων και  λοιπών υλικών,  εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου,  τα
οποία θα εναρμονίζονται  με τις προδιαγραφές ασφαλείας και απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού
Προτύπου ΕΝ 15312: 2007 + Α1: 2010 «Free access multi-sports equipment -  Requirements,  including
safety  and  test  methods»  (ΕΛΟΤ  ΕΝ  15312  +  Α1  «Ελεύθερα  προσβάσιμος  εξοπλισμός  πολλαπλών
αθλημάτων  -  Απαιτήσεις,  συμπεριλαμβανομένης  Ασφάλειας  και  Μεθόδων  Δοκιμής»)  ή  άλλου
ισοδύναμου προτύπου και του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2006 + Α1: 2010 «Facilities for users of
roller sports equipment - Safety requirements and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 + Α1 «Εγκαταστάσεις για
χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς - Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής») στο σχεδιασμό
και την κατασκευή εγκαταστάσεων για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς ή άλλου ισοδύναμου
προτύπου. 

 Τα  γήπεδα  πολλαπλών  αθλημάτων  και  το  υπαίθριο  πάρκο  τροχοσανίδας,  προορίζονται  για  την
ψυχαγωγία των παιδιών χωρίς την επίβλεψη προσωπικού. 

Ειδικότερα,  η  συγκεκριμένη  προμήθεια  αφορά  την  τοποθέτηση  και  εγκατάσταση  των  γηπέδων
πολλαπλών αθλημάτων και του υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας στους εξής κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου Λαρισαίων:

Α/Α ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 Ο.Τ. 1250 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΛΑΦΥΡΩΝ–ΚΑΡΘΑΙΟΥ–ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ–ΠΑΠΠΑ)

2 Ο.Τ. Γ 1852 ΤΟΥΜΠΑ (ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ-ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ)

3 Ο.Τ. Γ 1847 ΠΑΡΚΟ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ

4 Ο.Τ. 683 Α ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΥ–ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ–ΑΥΛΩΝΟΣ–
ΞΥΛΟΥΡΗ)

5 Ο.Τ. 1106 Γ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΡΜΟΝΙΑΣ–ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ–ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ)

6 Ο.Τ. 333 Α & 333 Β ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

7 Ο.Τ. Γ 1847 ΠΑΡΚΟ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ (skatepark)

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία υποδειγματικών χώρων άθλησης ως προς την ασφάλεια και τα
ποιοτικά, λειτουργικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά σε σχέση πάντοτε με τις ανάγκες των χρηστών. 

Ο  ελεύθερα  προσβάσιμος  εξοπλισμός  (γήπεδα)  πολλαπλών  αθλημάτων  και  το  υπαίθριο  πάρκο
τροχοσανίδας  προσφέρεται  για  ποικίλες  ατομικές  και  ομαδικές  αθλητικές  δραστηριότητες,  όπως
ποδόσφαιρο,  καλαθοσφαίριση,  αντισφαίριση,  πετοσφαίριση,  αντιπτέριση  και  χόκεϊ,  καθώς  και
δραστηριότητες για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς (skateboarding, ΒΜΧ και inline skating),
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ενισχύοντας έτσι την κοινωνικοποίηση των διαφόρων χρηστών/παιδιών. Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε
μετά από έρευνα  αγοράς,  ως προς τη διαθεσιμότητα  του εξοπλισμού και  τα  χαρακτηριστικά του,  το
κόστος, την συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα, καθώς και την αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών.
Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  πρέπει  να  είναι  καινούργια,  αμεταχείριστα  και  να  τηρούν  όλες  τις
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθιερωθεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.
Μαζί με τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα
σύνδεσης και τοποθέτησης στον οριζόμενο χώρο.

Τα  επιμέρους  είδη  της  προκηρυσσόμενης  σύμβασης  αντιμετωπίζονται  ως  ένα  αδιαίρετο  σύνολο.
Απώτερος στόχος της παρούσας προμήθειας είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με την
ισχύουσα  νομοθεσία  ως  προς  την  ασφάλεια  και  την  πληρότητα  των  απαιτούμενων  στοιχείων  και
εξοπλισμών.  Τα επιμέρους  είδη της  προκηρυσσόμενης  σύμβασης  αντιμετωπίζονται  ως ένα  αδιαίρετο
σύνολο.  Ο  ελεύθερα  προσβάσιμος  εξοπλισμός  (γήπεδα)  πολλαπλών  αθλημάτων  και  του  υπαίθριου
πάρκου  τροχοσανίδας  είναι  ομοειδής  και  προσφέρεται  για  ποικίλες  ατομικές  και  ομαδικές  αθλητικές
δραστηριότητες,  όπως  ποδόσφαιρο,  καλαθοσφαίριση,  αντισφαίριση,  πετοσφαίριση,  αντιπτέριση  και
χόκεϊ, καθώς και δραστηριότητες για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς (skateboarding, ΒΜΧ και
inline  skating),  αντίστοιχα.  Το  υπαίθριο  πάρκο  τροχοσανίδας  (εγκατάστασης  για  χρήστες  αθλητικού
εξοπλισμού με τροχούς) θα τοποθετηθεί στο ίδιο χώρο (Πάρκο Χατζηχαλάρ, ΟΤ Γ 1847) με ένα από τα
γήπεδα πολλαπλών αθλημάτων και η τοποθέτηση και εγκατάσταση του προαπαιτεί την ίδια ή παρεμφερή
προετοιμασία (φωτιστικά σώματα και βιομηχανικό δάπεδο σκυροδέματος).

Λόγω  της  φύσης  της  προμήθειας  η  οποία  αφορά  τον  εξοπλισμό  υπαίθριων  γηπέδων  πολλαπλών
αθλημάτων και πάρκου τροχοσανίδας που είναι εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους (όπως βανδαλισμοί
και κακή χρήση), η προμήθεια πρέπει να γίνει από κοινό ανάδοχο, προκειμένου να υπάρξει από τον Δήμο
Λαρισαίων ενιαία πολιτική ως προς την συντήρηση του εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα της προμήθειας
ανταλλακτικών,  αφού  αυτά  είναι  κοινά  για  όλο  τον  εξοπλισμό  και  προκειμένου  να  επιτυγχάνεται  η
διατήρηση σταθερής αποθήκης με όλα τα διαθέσιμα ανταλλακτικά για τη συντήρηση του εξοπλισμού και
η  ευκολότερη  και  οικονομικότερη  διαχείριση  αυτών  (αποφυγή  αποθήκευσης  πολλών  διαφορετικών
ανταλλακτικών  σε  ποσότητα  και  είδος  από  διάφορους  προμηθευτές).  Επιπλέον,  εξασφαλίζεται  η
καλύτερη  παρακολούθηση  του  εξοπλισμού,  αφού  τα  βιβλία  συντήρησης  και  οι  σχετικές  οδηγίες  θα
παραδοθούν από  ένα  ανάδοχο και  θα  αφορούν όλα  τα  γήπεδα.  Η  ενιαία  εκτέλεση  της  προμήθειας
εξασφαλίζει την ομοιόμορφη και ενιαία εγκατάσταση χώρων άθλησης, αφού η τοποθέτηση εξοπλισμού
βαίνει παράλληλα με την διαμόρφωση του συνόλου των χώρων, με αποτέλεσμα την ταχύτερη και πιο
άρτια  από  τεχνικής  άποψης  εκτέλεση  της  σύμβασης,  στόχοι  οι  οποίοι  απαιτούν  πλήρη  συντονισμό.
Επομένως,  με  όρους  οικονομίας  και  αποτελεσματικού  χρονικού  προγραμματισμού,  η  υλοποίηση μιας
τέτοιου είδους σύμβασης, με το χαμηλότερο κόστος, με εξασφαλισμένη κατά τον δυνατόν την ασφαλή
λειτουργία των αθλητικών χώρων και με εμπρόθεσμη παράδοση, είναι να επιτευχθεί ταυτόχρονα αφενός
η γραμμική ανάπτυξη των επιμέρους δράσεων του σχεδίου υλοποίησης σε κάθε χώρο άθλησης (έλεγχος
των  χώρων  τοποθέτησης,  παραγγελίες  εξοπλισμού  και  δαπέδων  ασφαλείας,  έλεγχοι  ασφαλείας)  και
αφετέρου η παράλληλη υλοποίηση όλων των ανωτέρω δράσεων στο σύνολο των χώρων άθλησης.  Η
τοποθέτηση  και  εγκατάσταση  του  συνόλου  των  προς  προμήθεια  ειδών  πραγματοποιείται  με  πολύ
συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία. Ο ένας ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος συντονισμού, ώστε να
επιτευχθεί  η  παράλληλη  εκτέλεση  των  επιμέρους  σταδίων  της  προμήθειας,  προκειμένου  να  μην
δημιουργηθούν προβλήματα κυρίως σε ζητήματα ασφάλειας. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η επιτυχής και
εμπρόθεσμη  εκτέλεση  αυτού  του  τύπου  σύμβασης  προϋποθέτει  κεντρικό  συντονισμό  και
παρακολούθηση. 

Εν τέλει, οι επτά (7) χώροι άθλησης του Δήμου Λαρισαίων, ανεξάρτητα από από τη γεωγραφική τους
τοποθέτηση,  αποτελούν  ένα  ενιαίο  λειτουργικό  σύστημα  χώρων  άθλησης  και  ψυχαγωγίας,  για  την
ομοιόμορφη διαμόρφωση του οποίου, με ομοειδή εξοπλισμό, απαιτείται ενιαίος συντονισμός του προσω-
πικού και των εργασιών των επιμέρους τμημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη και προσή-
κουσα εκτέλεση της σύμβασης, που αποβλέπει στη δημιουργία σύγχρονων χώρων άθλησης για το σύνολο
των χρηστών / παιδιών του Δήμου και την ασφαλή λειτουργία των χώρων αυτών.

Η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των στοιχείων και του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σε θέσεις
που  θα  υποδείξει  η  Υπηρεσία.  Η  προμήθεια  θα  εκτελεστεί  με  ευθύνη  του  αναδόχου,  χωρίς  καμία
επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφερομένων στον προϋπολογισμό τιμών και σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης.
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Η  δαπάνη  της  προμήθειας  έχει  ενταχθεί  στον  Προϋπολογισμό  του  έτους  2018  και  2019  με  KA
30.7135.41041  και  ανέρχεται  στο  ποσό  των  566.975,12  € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 457.238,00 €, ΦΠΑ : 109.737,12). 

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 

CPV Περιγραφή 

37450000-7 “Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου”

37451000-4 “Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων”

44114100-3 “Έτοιμο σκυρόδεμα”

45236100-1 “Εργασίες διάστρωσης επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης”

34928200-0 “Περιφράξεις”

34928520-9 “Στύλοι φωτισμού”

79132000-8 “Υπηρεσίες Πιστοποίησης”

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας  .  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 566.975,12 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 457.238,00 €, ΦΠΑ : 109.737,12).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη

προσφοράς, βάσει τιμής.

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ» 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στον προϋπολογισμό της προμήθειας περιλαμβάνεται:

 κάθε  δαπάνη  που  απαιτείται  για  την  προμήθεια,  τοποθέτηση  και  εγκατάσταση  ελεύθερα
προσβάσιμου εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων για τη δημιουργία έξι (6) γηπέδων διαστάσεων
12,00m x 20,00m και ενός (1) υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας διαστάσεων 24,50m x  18,00m,
μετά των απαραίτητων φωτιστικών σωμάτων και λοιπών υλικών, εντός των γεωγραφικών ορίων
του Δήμου, σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα προμήθεια.

 κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά, πλην όμως είναι αναγκαία για
την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα προς τους όρους εκτέλεσης της προμήθειας.

 ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των εξοπλισμών ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
ασφάλειας των σχετικών προτύπων και τις οδηγίες του κατασκευαστή από διαπιστευμένο φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης.
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 η  λήψη  όλων  των  απαιτούμενων  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εγκατάσταση  των  ειδών  της
προμήθειας (κλείσιμο του χώρου με προστατευτικό πλέγμα,  φύλαξη κλπ.  ή  οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο μέτρο με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου).

Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των ειδών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι διαστάσεις των προσφερόμενων ειδών είναι ενδεικτικές, χωρίς τη
δυνατότητα αποκλεισμού ισοδύναμων κατασκευών, εφ’ όσον αυτό αποδεικνύεται στην προσφορά του
κάθε δυνητικού αναδόχου, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο και τρόπο, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν,
κατά  ισοδύναμο  τρόπο,  τις  παρούσες  τεχνικές  και  λειτουργικές  προδιαγραφές  και  γενικότερα  τις
απαιτήσεις της παρούσας προμήθειας.

Αυτά  καταγράφονται  στο  φύλλο  συμμόρφωσης  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  διαγωνισμού
(συνημμένο στο Παράρτημα IV).

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και να πληρούν το σύνολο των
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών που είναι  εν  ισχύ για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων,  δηλαδή το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ  15312: 2007 + Α1: 2010 «Free access multi-sports equipment – Requirements,
including safety and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ 15312 + Α1 «Ελεύθερα προσβάσιμος εξοπλισμός πολλαπλών
αθλημάτων  -  Απαιτήσεις,  συμπεριλαμβανομένης  Ασφάλειας  και  Μεθόδων  Δοκιμής»)  ή  άλλου
ισοδύναμου και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο  EN 14974: 2006 + Α1: 2010 «Facilities for users of roller sports
equipment - Safety requirements and test methods «Εγκαταστάσεις για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με
τροχούς - Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής» (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 + Α1 «Εγκαταστάσεις για χρήστες
αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς - Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής»)  στο σχεδιασμό και την
κατασκευή εγκαταστάσεων για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς.  

Τα  προσφερόμενα  είδη  που  θα  έχουν  αποκλίσεις  στις  διαστάσεις  τους  +5%  και  -5%  θα  γίνονται
αποδεκτά.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η  παρούσα  προμήθεια  έλαβε  υπόψη  τις  προϋποθέσεις  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την
κατασκευή και τη λειτουργία ελεύθερα προσβάσιμου εξοπλισμού (γηπέδων) πολλαπλών αθλημάτων και
υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας (εγκαταστάσεων αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς).

Όσον  αφορά  τον  εξοπλισμό  των  ελεύθερα  προσβάσιμων  (χωρίς  επιτήρηση)  γηπέδων  πολλαπλών
αθλημάτων, πέραν των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά θα πρέπει:

 να πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 15312: 2007 + Α1: 2010 «Free
access multi-sports equipment – Requirements, including safety and test methods”  (ΕΛΟΤ ΕΝ 15312 +
Α1 «Ελεύθερα προσβάσιμος εξοπλισμός πολλαπλών αθλημάτων - Απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης
Ασφάλειας και Μεθόδων Δοκιμής») ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. 

 να  ικανοποιείται  η  αστική  ευθύνη  του  προϊόντος  ως  προς  την  ασφάλιση  ευθύνης  παραγωγού
(κατασκευαστή), δεδομένου ότι πρόκειται για εγκατάσταση ελεύθερη σε πρόσβαση, χωρίς επιτήρηση.
Συγκεκριμένα,  απαιτείται  Αντίγραφο Πιστοποιητικού  Ασφάλισης  (εν  ισχύ  Ασφαλιστήριο  Συμβόλαιο
Αστικής  Ευθύνης)  του  παραγωγού  (κατασκευαστή).  Πιστοποιητικό  Ασφάλισης  από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  υφίσταται  εν  ισχύ  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  γενικής  αστικής  ευθύνης  με  όριο
αποζημίωσης  ανά  συμβάν  τουλάχιστον  το  ποσό  του  1.000.000,00  €  και  αθροιστικά  ανά  έτος
τουλάχιστον το ποσό του 1.000.000,00 €, συμπεριλαμβανομένης ευθύνης προϊόντος.   

 να έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα (οργανισμό) ελέγχου και πιστοποίησης
διαπιστευμένου  για  το  σκοπό  αυτό  και  να  φέρουν  στο  πιστοποιητικό  τους την  πιστοποίηση
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συμμόρφωσης  με  το  ανωτέρω  πρότυπο  ΕΝ  15312:  2007  +  Α1:  2010 «Free  access  multi-sports
equipment – Requirements, including safety and test methods» ή ισοδύναμο. 

 ο  προμηθευτής  θα  προσκομίσει  (και  πριν  την  ημερομηνία  της  οριστικής  παραλαβής)  οδηγίες
εγκατάστασης  και  συντήρησης,  καθώς  και  τον  ενδεικτικό  χρόνο  επιθεώρησης  (εκδοθείσα  από τον
υποψήφιο προμηθευτή).

Όσον  αφορά  τον  εξοπλισμό  του  ελεύθερα  προσβάσιμου  (χωρίς  επιτήρηση)  υπαίθριου  πάρκου
τροχοσανίδας  (εγκατάστασης  αθλητικού  εξοπλισμού  με  τροχούς),  πέραν  των  ιδιαίτερων  τεχνικών
χαρακτηριστικών του, υποχρεωτικά θα πρέπει:

 να πληροί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου Ευρωπαϊκού Προτύπου  EN 14974:
2006 + Α1: 2010 Facilities for users of roller sports equipment - Safety requirements and test methods
«Εγκαταστάσεις για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς - Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι
Δοκιμής»  (ΕΛΟΤ  ΕΝ  14974  +  Α1  «Εγκαταστάσεις  για  χρήστες  αθλητικού  εξοπλισμού  με  τροχούς  -
Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής») στο σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων για
χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. 

 να λαμβάνονται υπόψη  τα προβλεπόμενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο prEN 14974: 2016 Skateparks -
Safety requirements and test methods.

 να  ικανοποιείται το  υπ’  αρ.  πρωτ.  ΔΠΠ 721/28.2.2017  έγγραφο του  Τμήματος  Γενικής  Ασφάλειας
Προϊόντων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με Θέμα: «Απαιτήσεις ασφάλειας για προϊόντα /
εξοπλισμό  που  εμπίπτουν  στην  νομοθεσία  για  την  Γενική  Ασφάλεια  Προϊόντων  -  τεχνικές
προδιαγραφές διαγωνισμών προμήθειας Δήμων».

 να ικανοποιείται το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΠΠ 2875/20.10.2016 έγγραφο της Τμήματος Γενικής Ασφάλειας
Προϊόντων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης & Τουρισμού με Θέμα: «Απαιτήσεις ασφαλείας
για πίστες SKATE και όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου - τεχνικές προδιαγραφές διαγωνισμών
προμήθειας Δήμων».

 να  ικανοποιείται  η  αστική  ευθύνη  του  προϊόντος  ως  προς  την  ασφάλιση  ευθύνης  παραγωγού
(κατασκευαστή), δεδομένου ότι πρόκειται για εγκατάσταση ελεύθερη σε πρόσβαση, χωρίς επιτήρηση.
Συγκεκριμένα,  απαιτείται  Αντίγραφο Πιστοποιητικού  Ασφάλισης  (εν  ισχύ  Ασφαλιστήριο  Συμβόλαιο
Αστικής Ευθύνης) του παραγωγού (κατασκευαστή) για σχετική δραστηριότητα όπως κατασκευή και
πώληση ραμπών skate. Πιστοποιητικό Ασφάλισης από το οποίο να προκύπτει ότι υφίσταται εν ισχύ
ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης για την κάλυψη σωματικών βλαβών και  υλικών
ζημιών ανά συμβάν τουλάχιστον μέχρι το ποσό του 1.000.000,00 € και αθροιστικά ανά έτος μέχρι
τουλάχιστον το ποσό του 1.000.000,00€, συμπεριλαμβανομένης ευθύνης προϊόντος.

 να έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα (οργανισμό) ελέγχου και πιστοποίησης
διαπιστευμένου  για  το  σκοπό  αυτό  και  να  φέρουν  στο  πιστοποιητικό  τους  την  πιστοποίηση
συμμόρφωσης  με  το  ανωτέρω  πρότυπο  EN 14974:  2006  +  Α1:  2010 «Εγκαταστάσεις  για  χρήστες
αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς - Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής») στο σχεδιασμό και
την κατασκευή εγκαταστάσεων για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς ή ισοδύναμο. Μετά το
πέρας  της  εγκατάστασης  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  επιθεώρηση  από  διαπιστευμένο  φορέα
(οργανισμό)  ελέγχου και  πιστοποίησης  διαπιστευμένου  για  το  σκοπό αυτό  (σε  συνδυασμό με  τον
απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή, ο οποίος θα περιέχει όλα τα στοιχεία και τα
απαραίτητα  σχέδια  της  εγκατάστασης)  ως  προς  τη  συμμόρφωση  της  εγκατάστασης  των
ραμπών/στοιχείων και των χώρων ασφαλείας τους με τις απαιτήσεις του ανωτέρω πρότυπου. Μετά
την επιθεώρηση θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση, τα έξοδα της οποίας θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον
ανάδοχο και η οποία θα παραδοθεί στον Δήμο Λαρισαίων, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία όλα
μαζί θα απαρτίζουν το φάκελο της εγκατάστασης. Ο φάκελος θα ενημερώνεται μελλοντικά και από τα
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έγγραφα τεχνικών ελέγχων, επιθεωρήσεων, συντηρήσεων κλπ.

 Ο  προμηθευτής  θα  προσκομίσει  (και  πριν  την  ημερομηνία  της  οριστικής  παραλαβής)  οδηγίες
εγκατάστασης  και  συντήρησης,  καθώς  και  τον  ενδεικτικό  χρόνο  επιθεώρησης  (εκδοθείσα  από τον
υποψήφιο προμηθευτή).

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά του το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του
εξοπλισμού των  ελεύθερα  προσβάσιμων  (χωρίς  επιτήρηση)  γηπέδων  πολλαπλών  αθλημάτων  και  του
υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας σύμφωνα   με τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις απαιτήσεις της σειράς  
του  Ευρωπαϊκού  Προτύπου    ΕΝ    15312:  2007  +  Α1:  2010       «Free  access  multi-sports  equipment  -  
Requirements, including safety and test methods»   και    EN   14974: 2006 + Α1: 2010   «Facilities for users of  
roller sports equipment - Safety requirements and test methods»     ή άλλων ισοδυνάμων προτύπων.  

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος θα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας
άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμος προς τα αναφερόμενα. Η
ισοδυναμία  αυτή  θα  τεκμαίρεται  από  αναλυτική  τεχνική  έκθεση,  η  οποία  πρέπει  να  βρίσκεται  στη
διάθεση  των  αρμοδίων  αρχών  και  των  αναγνωρισμένων  φορέων  ελέγχου  (Ελληνικός  Οργανισμός
Τυποποίησης  (ΕΛ.Ο.Τ.)  και  κάθε  άλλος  φορέας  διαπιστευμένος  για  το  σκοπό  αυτό  από  το  Εθνικό
Συμβούλιο Διαπίστευσης).

Όλοι οι εξοπλισμοί  των  ελεύθερα προσβάσιμων (χωρίς επιτήρηση) γηπέδων πολλαπλών αθλημάτων
και  του  υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας  θα φέρουν σε  εμφανές  σημείο  ενημερωτική  σήμανση στην
οποία θα αναγράφονται:
α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή
του διανομέα
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής
γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδύναμού του.

Επισημαίνεται ότι, ο εξοπλισμός των ελεύθερα προσβάσιμων (χωρίς επιτήρηση) γηπέδων πολλαπλών
αθλημάτων και του υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας (εγκατάστασης αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς)
θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη
δυνατή  συντήρηση.  Όλα  τα  υλικά  και  οι  διεργασίες  θα  πρέπει  να  έχουν  βελτιστοποιηθεί  για  να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Αναλυτικότερα,  για τα υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1 και  2 θα πρέπει να υποβληθούν με τα
δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Αντίγραφα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης των κατασκευαστριών εταιρειών για τα προσφερόμενα
είδη των άρθρων 1 και 2:

 
Άρθρο 1  o     
Αντίγραφο  Πιστοποιητικό από  διαπιστευμένο  φορέα  (οργανισμό)  ελέγχου  και  πιστοποίησης
διαπιστευμένου  για  το  σκοπό  αυτό  ότι  εφαρμόζει  και  υλοποιεί  τις  απαιτήσεις  του  Ευρωπαϊκού
Προτύπου ΕΝ 15312: 2007 + Α1: 2010 «Free access multi-sports equipment - Requirements, including
safety and test methods»  (ΕΛΟΤ  ΕΝ  15312  +  Α1  «Ελεύθερα  προσβάσιμος  εξοπλισμός  πολλαπλών
αθλημάτων  -  Απαιτήσεις,  συμπεριλαμβανομένης  Ασφάλειας  και  Μεθόδων  Δοκιμής»)  ή  άλλου
ισοδύναμου προτύπου.

Άρθρο 2  ο     
Αντίγραφο  Πιστοποιητικό από  διαπιστευμένο  φορέα  (οργανισμό)  ελέγχου  και  πιστοποίησης
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό ότι η μονάδα παραγωγής εφαρμόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις
του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2006 + Α1: 2010 «Facilities for users of roller sports equipment -
Safety requirements and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 + Α1 «Εγκαταστάσεις για χρήστες αθλητικού
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εξοπλισμού  με  τροχούς  -  Απαιτήσεις  Ασφαλείας  και  Μέθοδοι  Δοκιμής»)  στο  σχεδιασμό  και  την
κατασκευή  εγκαταστάσεων  για  χρήστες  αθλητικού  εξοπλισμού  με  τροχούς  ή  άλλου  ισοδύναμου
προτύπου.

2. Σχέδια των κατασκευαστριών εταιρειών για τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1 και 2:

Άρθρο 1  ο     
 Προοπτικό  (τρισδιάστατο)  έγχρωμο  χωροταξικό  σχέδιο  του  προτεινόμενου  (ελεύθερα  προ-

σβάσιμου) εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων.

 Σχέδια στα οποία αποτυπώνονται  η όψη και  η κάτοψη  του προτεινόμενου (ελεύθερα προ-
σβάσιμου) εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων υπό κλίμακα.

Άρθρο 2  ο     
 Κάτοψη της προτεινόμενης εγκατάστασης (με αναγραφόμενη κλίμακα) στην οποία θα αποτυπώνε-

ται η τοποθέτηση κάθε μεμονωμένου (προδιαγραφόμενου) στοιχείου του εξοπλισμού στο χώρο
τοποθέτησής του, καθώς και οι περιοχές ασφαλείας των στοιχείων της εγκατάστασης σύμφωνα με
το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14974: 2006 + Α1: 2010 «Facilities for users of roller sports equipment -
Safety requirements and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 + Α1).

 Κάτοψη της προτεινόμενης εγκατάστασης (με αναγραφόμενη κλίμακα) στην οποία θα αποτυπώνε-
ται η τοποθέτηση κάθε μεμονωμένου (προδιαγραφόμενου) στοιχείου του εξοπλισμού στο χώρο
τοποθέτησής του, καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων της εγκατάστασης.

 Προοπτική  απεικόνιση  ή  τρισδιάστατο  έγχρωμο  χωροταξικό  σχεδιάγραμμα  της  προτεινόμενης
εγκατάστασης, στο οποίο θα αποτυπώνεται η τοποθέτηση των οργάνων στο χώρο.

 Σχέδια στα οποία αποτυπώνονται οι όψεις και οι κατόψεις όλων των συνδυασμών υπό κλίμακα με
τη δυνατότητα ελέγχου της τήρησης των απαιτήσεων του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Προτύπου στον
σχεδιασμό.

 Σχέδιο Πινακίδας Πληροφόρησης/Κανόνες Χρηστών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
και τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα πρότυπα.

3. Δείγματα εις διπλούν των κατασκευαστριών εταιρειών για τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1
και 2:

Άρθρο 1  ο     
 Της περιμετρικής (ανακρουστικής) επιφανείας άθλησης από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψη-

λής πυκνότητας, πάχους 19 mm, με δυο έγχρωμες εξωτερικές στρώσεις πάχους 2 mm και εσωτερι-
κή στρώση πάχους 15 mm, από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό, όπως περιγράφεται
αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας μελέτης. 

 
Άρθρο 2  ο     
 Της επιφανείας κύλισης της τροχοσανίδας
 Του υποστρώματος (επί του σκελετού/κατασκευής υποστήριξης)
 Των πλευρικών επιφανειών (σκελετού/κατασκευή υποστήριξης) και της επικάλυψης των πλευρι-

κών επιφανειών

Για το προσφερόμενο είδος του άρθρου 2, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δύνανται να προ-
σκομίσουν εντός δέκα (10) ημερών, μόνο εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την επιτροπή αξιο-
λόγησης, δείγμα ενδεικτικής τομής της ράμπας με τα υλικά της (με σκοπό να φανεί η διαστρωμάτωση
και τοποθέτηση των υλικών) ή μεμονωμένα δείγματα, των εξής σημείων:
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 Πλάκα εδάφους
 Προστατευτικό ακμών
 Προστατευτικό ενώσεων
 Πλευρικές επιφάνειες (σκελετός/ κατασκευή υποστήριξης)
 Προστατευτική επικάλυψη πλευρικών επιφανειών
 Δοκούς/ πήχεις στήριξης (σκελετός/ κατασκευή υποστήριξης)
 Υπόστρωμα επιφάνειας άθλησης (σκελετός/ κατασκευή υποστήριξης)
 Επιφάνεια άθλησης με τις απαραίτητες συνδέσεις τους

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 15312: 2007 + Α1: 2010
Free access multi-sports equipment - Requirements, including safety and test methods (ΕΛΟΤ ΕΝ 15312 +
Α1  «Ελεύθερα  Προσβάσιμος  Εξοπλισμός  Πολλαπλών  Αθλημάτων  -  Απαιτήσεις,  συμπεριλαμβανομένης
Ασφάλειας και Μεθόδων Δοκιμής») και του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2006 + Α1: 2010 Facilities
for  users  of  roller  sports  equipment  -  Safety  requirements  and  test  methods  (ΕΛΟΤ  ΕΝ  14974  +  Α1
«Εγκαταστάσεις  για  χρήστες  αθλητικού εξοπλισμού με  τροχούς -  Απαιτήσεις  Ασφαλείας  και  Μέθοδοι
Δοκιμής»), τους σχεδιαστικούς και αθλητικούς στόχους, τις διαστάσεις του προτεινόμενου χώρου και τα
υπόλοιπα  χαρακτηριστικά  του,  προτείνει  βάσει  αυτών  την  προμήθεια  των  παρακάτω  υλικών  και
εξοπλισμών ή ισοδύναμων με αυτά:

«Προμήθεια ελεύθερα προσβάσιμου εξοπλισμού γηπέδων πολλαπλών αθλημάτων και υπαίθριου
πάρκου τροχοσανιδας (SKATE PARK)» 

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12,00
μ. x 20.00 μ.

ΤΜΧ 6

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΜΠΩΝ/ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24,60 μ. x 18,00 μ.

COMBINATION 1                                                                                                                          
Σύνολο ραμπών αποτελούμενο από τα εξής:                                                                       
-- Ράμπες/πλατφόρμες «HALFPIPE» ύψους 1,1 μ. (4 τμχ.)

OLLIEBOX 0,4M - 0,2M                                                                                                               
Στοιχείο αποτελούμενο από τα εξής:                                                                     
Στοιχεία/πλατφόρμες με βαθμίδες ύψους 0,4 μ. και 0,2 μ.

KINKED GRINDRAIL
Στοιχείο αποτελούμενο από τo εξής:
Στοιχείο ράγα (ολίσθησης) τροχοσανίδας

COMBINATION 2
Σύνολο ραμπών αποτελούμενο από τα εξής:
Ράμπες/πλατφόρμες «FLAT BANK» ύψους 1,5 μ. (3 τμχ.)

FUNBOX COMBINATION
Σύνολο στοιχείων αποτελούμενο από τα εξής:
Στοιχείο (μπάρα) «LARGE HANDRAIL BOX» (1 τμχ.)
Στοιχείο (ράγα) «GRINDRAIL SMALL FLBA» (1 τμχ.)

ΤΜΧ 1
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Στοιχείο (ράγα) «STANDARD GRINDRAIL» (1 τμχ.)
Ράμπες «SMALL FLAT BANK» (4 τμχ.)
Ράμπες «FLAT WEDGE» (2 τμχ.)
Ράμπες «FLY WEDGE» (2 τμχ.)
Στοιχεία (πλατφόρμες) ύψους 0,8 μ. «LARGE FUNBOX» (2 τμχ.)
Στοιχεία (πλατφόρμες) ύψους 0,4 μ. «FUNBOX» (2 τμχ.)

COMBINATION 3
Σύνολο ραμπών αποτελούμενο από τα εξής:
Ράμπες/πλατφόρμες «QUARTERPIPE» ύψους 1,5 μ. (3 τμχ.)

3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η΄ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Μ2 1.763

4
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η΄ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

Μ2 1.320

5 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ Η΄ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

ΜΜ 380

6 ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 9 Μ ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 400 W ΤΜΧ 28

7 ΧΤΕΝΙΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η΄ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Μ2 625

8
ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΑΜΠΩΝ/ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 
ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΜΧ 1

Άρθρο 1: Εξοπλισμός πολλαπλών αθλημάτων διαστάσεων 12,00μ. x 20,00μ.

Ο εξοπλισμός (γήπεδο) πολλαπλών αθλημάτων θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 3 ετών
και  άνω  και  θα  είναι  σχεδιασμένος  για  την  ασφαλή  προσβασιμότητα  και  τη  συμμετοχή  παιδιών  με
αναπηρίες, ικανοποιώντας τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται  για  εξοπλισμό,  ο  οποίος θα προσφέρεται  για  ποικίλες  ατομικές  και  κυριότερα ομαδικές
αθλητικές  δραστηριότητες,  όπως  ποδόσφαιρο,  καλαθοσφαίριση,  αντισφαίριση,  πετοσφαίριση,
αντιπτέριση  και  χόκεϊ,  ενισχύοντας  έτσι  την  κοινωνικοποίηση  των  διαφόρων  χρηστών/παιδιών.  Θα
αποτελεί ιδανική διέξοδο για τη δραστηριοποίηση των εφήβων μέσω της άθλησης, όπως επίσης και έναν
πόλο έλξης με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε κέντρο συνάντησης, συνάθροισης και αλληλεπίδρασης. Η
ευέλικτη αυτή κατασκευή θα διαθέτει αρθρωτή δομή και εξαιρετική λειτουργικότητα, η οποία εστιάζει
στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, θα είναι ανθεκτική στη φθορά από περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς
παράγοντες,  και  ταυτόχρονα  θα  έχει  ελάχιστες  απαιτήσεις  συντήρησης.  Η  περιοχή  των  πολλαπλών
αθλητικών δραστηριοτήτων θα ορίζεται από τις περιμετρικές επιφάνειες άθλησης, οι οποίες αποτελούν
συγχρόνως «συμπαίκτη» των αθλούμενων, καθώς θα λειτουργούν ως ανακρουστικές επιφάνειες.
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Κάτοψη Εξοπλισμού Πολλαπλών Αθλημάτων 

Υλικά κατασκευής
Ο δομικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα συντίθεται

από  δοκούς  υποστήριξης,  περιμετρικά  πλαίσια,  εγκάρσιες  δοκούς  αντιστήριξης  (ευθύγραμμες  ή
«τοξοειδούς» μορφής) και  στραντζαριστά πλαίσια.  Θα αποτελούνται από σωλήνες κυκλικών διατομών
Ø101,9mm, Ø88,9mm και Ø76,1mm με πάχη τοιχώματος από 3 έως 3,6mm, Ø38mm και Ø48,3mm με
πάχη τοιχώματος από 2 έως 3mm και τέλος, τετράγωνης διατομής 40 x 50mm με πάχος τοιχώματος 2mm. 

Οι δοκοί υποστήριξης, καθώς και όλοι οι σωλήνες των εγκάρσιων δοκών αντιστήριξης και των πλαισίων
θα  εξασφαλίζουν  τη  δομική  αρτιότητα  της  συγκεκριμένης  κατασκευής  μέσω  επαρκών  διατομών  και
κατάλληλα  διαμορφωμένων  «νεύρων»  στις  απολήξεις  τους.  Τα  πλαίσια  θα  απορροφούν  τους
κραδασμούς,  χωρίς  τη  δημιουργία  και  μεταφορά  δονήσεων  στο  δομικό  σκελετό  της  κατασκευής  (με
αποτέλεσμα  την  απόσβεσή  τους). Οι  δοκοί  υποστήριξης  με  κυκλική  διατομή  Ø101,9  x  3,6mm  θα
διαθέτουν στην απόληξή τους, προστατευτικά στοιχεία (τάπες), οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από
πυρήνα πολυαμίδιου,  με  επικάλυψη από μαλακό  μαύρο θερμοπλαστικό  ελαστικό.  Τα υλικά αυτά θα
διατηρούν τις ιδιότητές τους σε ακραίες θερμοκρασίες και θα είναι σταθεροποιημένα, χωρίς τη χρήση
βαρέων μετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Όλες οι επαφές μετάλλου με μέταλλο θα επικαλύπτονται με αντιθορυβικούς και αντικραδασμικούς
αρμούς από νεοπρένιο. Η κατασκευή θα διαθέτει ειδικά ανοίγματα (ή απορροές) για την απομάκρυνση
των  ομβρίων  υδάτων  που  συγκεντρώνονται  λόγω  ρύσης  της  επιφάνειας  άθλησης.  Τα  συγκεκριμένα
ανοίγματα/απορροές  θα  βρίσκονται  σε  κατάλληλα  διαμορφωμένες  (χαλύβδινες)  μπάρες,  οι  οποίες
βρίσκονται στο επίπεδο του εδάφους και θα πρέπει να επιβλέπονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η
αρθρωτή αυτή δομή μαζί με την πυκνότητα των δοκών (υποστήριξης) και πλαισίων θα συντελούν στη
σταθερότητα της κατασκευής. 

Όλες οι περιμετρικές επιφάνειες άθλησης, οι οποίες λειτουργούν και ως ανακρουστικές επιφάνειες θα
είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19mm, με δυο
έγχρωμες  εξωτερικές  στρώσεις  πάχους  2mm  και  εσωτερική  στρώση  πάχους  15mm,  από  100%
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ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός τους θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας
χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και θα είναι,
επίσης,  ιδιαίτερα  ανθεκτικές  στην  αποσύνθεση,  στην  προσβολή  από  μύκητες,  στην  ανάφλεξη,  στην
κρούση  ακόμα  και  σε  χαμηλές  θερμοκρασίες  και  θα  έχουν  μικρές  απαιτήσεις  συντήρησης,  ενώ  ο
καθαρισμός  τους θα πραγματοποιείται  με  ευκολία  λόγω της ειδικής  υφής  τους.  Οι  επιφάνειες  αυτές
δύναται να έχουν τρύπες/κενά σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα και σχέδια με ανάγλυφα αθλητικά μοτίβα.

Τα στεφάνια καλαθοσφαίρισης θα είναι κατασκευασμένα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και η
βαφή τους θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω της μεθόδου της ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα. Το κάθε
στεφάνι θα διαθέτει δίχτυ, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο είτε από ειδικής σύστασης πολυαμίδιο με
ή χωρίς την ενίσχυση του από χαλύβδινο σύρμα είτε από αλυσίδες ανοξείδωτου χάλυβα. Οι αλυσίδες θα
πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναμου των προτύπων ISO1434 - ISO1435, ή άλλων
ισοδύναμων προτύπων. Στα διάκενα των κρίκων του κάθε στεφανιού θα τοποθετούνται πείροι, οι οποίοι
αποτρέπουν την παγίδευση δακτύλου και θα είναι κατασκευασμένοι από (χυτό) πολυαμίδιο. Τα «ταμπλό»
των  στεφανιών  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  ειδικής  σύνθεσης  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας,
πάχους 19mm (όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω). Θα βιδώνεται πάνω σε χαλύβδινο (εν θερμώ
γαλβανισμένο) πλαίσιο, το οποίο θα έχει διαστάσεις 640 x 468mm. Θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο
από στραντζαριστές  δοκούς,  τετράγωνης  διατομής  100  x  50mm με  πάχος  τοιχώματος  3mm.  Το  κάθε
πλαίσιο  θα είναι  συγκολλημένο αυτογενώς με  δύο εγκάρσιες  δοκούς αντιστήριξης  κυκλικής  διατομής
Ø76,1mm, οι οποίες βιδώνονται πάνω σε κάθε τέρμα.

Το κάθε τέρμα θα συντίθεται από τέσσερις δοκούς (υποστήριξης), κυκλικών διατομών Ø101,9mm και
Ø76,1mm, εννέα ευθύγραμμες και δύο «τοξοειδείς» εγκάρσιες δοκούς (αντιστήριξης), κυκλικών διατομών
Ø76,1mm και Ø48,3mm, καθώς και δύο στραντζαριστά πλαίσια διαμορφωμένα από δοκούς, τετράγωνης
διατομής 40 x 50mm (όπως περιγράφονται παραπάνω) και εξωτερικών διαστάσεων (το καθένα) 1440 x
1837mm. Το κάθε πλαίσιο θα έχει εσωτερικά συγκολλημένες αυτογενώς, δέκα σωλήνες κυκλικής διατομής
Ø38mm.  Οι  είσοδοι  των  τερμάτων  θα  διαθέτουν  τέσσερις  μπάρες  ασφαλείας,  οι  οποίες  θα  είναι
υπεύθυνες για την αποτροπή της εισόδου σε οποιοδήποτε δίτροχο (μηχανοκίνητο και  μη)  όχημα. Θα
μπορούν να αφαιρεθούν για ευκολότερη πρόσβαση και συντήρηση.

Ο εξοπλισμός του γηπέδου θα περιλαμβάνει και τις δύο δοκούς πολλαπλών λειτουργιών, πακτωμένους
στο  εξωτερικό  της  περιοχής  άθλησης.  Οι  στύλοι  θα  διαθέτουν  ένα  κεντρικό  δίχτυ  με  τη  δυνατότητα
ανάρτησης  σε  τέσσερα διαφορετικά ύψη ανάλογα το  άθλημα (πχ.  αντισφαίρισης,  πετοσφαίρισης  και
αντιπτέρισης). Ο μηχανισμός τάνυσης θα είναι τοποθετημένος πάνω στο δίχτυ και ιδιαίτερα ανθεκτικός.
Οι  δοκοί  υποστήριξης  θα  είναι  χαλύβδινης  κατασκευής  και  κυκλικής  διατομής  Ø101,9mm  (όπως
περιγράφονται παραπάνω), ενώ το δίχτυ θα είναι κατασκευασμένο από πολυαμίδιο. 

Όλες  οι  βίδες  (κοχλίες)  και  τα  επιμέρους  συνδετικά  στοιχεία  θα  είναι  κατασκευασμένα  είτε  από
ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από
την  οξείδωση.  Οι  διαστάσεις  και  οι  διατομές  των  χαλύβδινων  στοιχείων  θα  είναι  επαρκείς  για  την
παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν
στη  διάβρωση  και  στις  ακραίες  καιρικές  συνθήκες.  Όλες  οι  βίδες  (κοχλίες)  θα  καλύπτονται  από
στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν
ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι
κατασκευασμένα  από  ειδικής  σύστασης  χυτό  πολυαμίδιο  και  θα  είναι  σταθεροποιημένα  έναντι  της
υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Ο  εξοπλισμός  θα  είναι  σχεδιασμένος  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  μεγαλύτερη διάρκεια  ζωής  με  την
ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση
και η ανακύκλωση των υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι
διεργασίες  θα  έχουν  βελτιστοποιηθεί  για  να  διασφαλίζουν  το  μικρότερο  δυνατό  αντίκτυπο  στο
περιβάλλον.
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Ενδεικτικές Διαστάσεις

Επιφάνεια Πρόσκρουσης: Δεν απαιτείται
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 2065cm x 1300cm
Μέγιστο ύψος οργάνου: 370cm
Κρίσιμο ύψος πτώσης: - cm
Θεμελίωση: 38 θεμέλια διαστάσεων 40 x 40 x 50cm 

(σε βάθος 50cm)
2 θεμέλια διαστάσεων 40 x 40 x 70cm
2 θεμέλια διαστάσεων 40 x 40 x 30cm 
(σε βάθος 70cm και 30cm, αντίστοιχα)

Η  εγκατάσταση  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  παραγωγού/κατασκευαστή  και  τα
προβλεπόμενα  στη  σειρά  του  Ευρωπαϊκού  Προτύπου  ΕΝ  15312:  2007  +  Α1:  2010  ή  ισοδύναμου
προτύπου.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  του  εξοπλισμού  επί  τόπου,  τα  ειδικά  υλικά  -
μικροϋλικά  στήριξης  και  η  πλήρης  τοποθέτηση,  θεμελίωση  και  συναρμολόγησή  του,  καθώς  και  τα
απαιτούμενα εργαλεία.

Πρότυπα Ασφαλείας
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 15312:

2007 + Α1: 2010 “Free access multi-sports equipment - Requirements, including safety and test methods”
(“Ελεύθερα  προσβάσιμος  Εξοπλισμός  Πολλαπλών  Αθλημάτων  -  Απαιτήσεις,  συμπεριλαμβανομένης
Ασφάλειας και Μεθόδων Δοκιμής”).

Θα πρέπει  να  έχει  ελεγχθεί  και  πιστοποιηθεί  από διαπιστευμένο  φορέα  (οργανισμό)  ελέγχου  και
πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και να φέρει στο πιστοποιητικό του την πιστοποίηση
συμμόρφωσης με το  ανωτέρω πρότυπο.

O διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει στις προκαταρκτικές πληροφορίες και πριν την αποδοχή της
προσφοράς,  το  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  ασφαλείας  της  σειράς  του
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 15312: 2007 + Α1: 2010 “Free access multi-sports equipment - Requirements,
including safety and test methods”  (“Ελεύθερα  προσβάσιμος  Εξοπλισμός  Πολλαπλών  Αθλημάτων  -
Απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης Ασφάλειας και Μεθόδων Δοκιμής”).

Σχέδια 
Μαζί με τα στοιχεία της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής σχέδια: 
 Προοπτικό (τρισδιάστατο)  έγχρωμο χωροταξικό σχέδιο του προτεινόμενου (ελεύθερα προσβάσι-

μου) εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων.
 Σχέδια στα οποία αποτυπώνονται η όψη και η κάτοψη του προτεινόμενου (ελεύθερα προσβάσιμου)

εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων υπό κλίμακα.

Μέθοδοι Κατασκευής
Η επιλογή των υλικών για τον εξοπλισμό πολλαπλών αθλημάτων θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο
κανόνων που περιλαμβάνει:

1. Μηχανικές απαιτήσεις όπως αντοχή, ελαστικότητα, ανθεκτικότητα σε κρούσεις και φθορά.
2. Φυσικές απαιτήσεις όπως αντοχή σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες (όζον, αποσύνθεση, υγρασία,

υπεριώδης  ακτινοβολία,  διάβρωση  και  διακυμάνσεις  θερμοκρασίας),  χρωματική  σταθερότητα  και
κατασκευαστική ευκολία.

3. Περιβαλλοντικές απαιτήσεις όπως η δυνατότητα ανακύκλωσης - με την έννοια ότι τα εξαρτήματα δεν
θα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, π.χ. σταθεροποιητές υπεριωδών με βάση βαρέα μέταλλα.

4. Οπτικές  απαιτήσεις  όπως η  υφή των  επιφανειών,  το  εύρος  της  στιλπνότητας,  το  χαμηλό  επίπεδο
αποχρωματισμού λόγω έκθεσης στο ηλιακό  φως, η έλλειψη μεγάλων αλλαγών στα χρώματα λόγω
φθοράς (ολόσωμα χρωματισμένα υλικά) που συνεπάγονται λιγότερη συντήρηση.
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5. Φροντίδα για τους χρήστες όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την υφή των επιφανειών, τη μετάδοση
θερμότητας, τις στρογγυλεμένες ακμές καθώς και την εργονομική προσαρμογή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ.)

Άρθρο  2:  Εγκατάσταση ραμπών/στοιχείων  υπαίθριου  πάρκου  τροχοσανίδας  διαστάσεων  24,60μ.  x
18,00μ.

Πρότυπα Ασφαλείας
Οι προδιαγραφές εγκαταστάσεων για χρήστες εξοπλισμού αθλημάτων με τροχούς θα είναι οι εξής: 
Όλος ο εξοπλισμός θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 14974: 2006 + Α1: 2010

Facilities for users of roller sports equipment - Safety requirements and test methods (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 + Α1
«Εγκαταστάσεις  για  χρήστες  αθλητικού  εξοπλισμού με  τροχούς -  Απαιτήσεις  Ασφαλείας  και  Μέθοδοι
Δοκιμής»)  στο  σχεδιασμό  και  την  κατασκευή  εγκαταστάσεων  για  χρήστες  αθλητικού  εξοπλισμού  με
τροχούς.

Η Εταιρεία παραγωγής του εξοπλισμού (παραγωγός -  κατασκευαστής)  θα είναι πιστοποιημένη από
φορέα (οργανισμό)  πιστοποίησης  διαπιστευμένου  για  το σκοπό αυτό,  ότι  εφαρμόζει  και  υλοποιεί  τις
απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2006 + A1: 2010 στο σχεδιασμό και την
κατασκευή εγκαταστάσεων για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς.

Μαζί με την προσφορά θα υποβάλλεται πιστοποιητικό από φορέα (οργανισμό) πιστοποίησης ότι η
εταιρεία παραγωγής (παραγωγός - κατασκευαστής) εφαρμόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας του
Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2006 + A1: 2010 στο σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων για
χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς.

Μέθοδοι κατασκευής
Όλα τα εξαρτήματα θα είναι εκ των προτέρων κομμένα στο τελικό τους μέγεθος, με εργαλειομηχανές

αριθμητικού ελέγχου μέσω υπολογιστή (CNC) πριν την παράδοση στο χώρο της εγκατάστασης. Οι τελικές
επιφάνειες θα διαθέτουν εκ των προτέρων ανοιγμένες όλες τις τρύπες για την τοποθέτηση βιδών και το
χώνεμα των κεφαλών τους. Δεν θα επιτρέπεται κατασκευή ή συγκόλληση στο σημείο τοποθέτησης.

Τα εξαρτήματα θα παραδίδονται στο σημείο τοποθέτησης συσκευασμένα και επισημασμένα το καθένα
χωριστά και τοποθετημένα σε παλέτες πριν την εγκατάστασή τους.

Υλικά
 Επιφάνεια άθλησης  

1. Φύλλα πολυστρωματικού υλικού υψηλής πίεσης (HPL) τουλάχιστον 6mm, θα παραδίδονται στο χώρο
της εγκατάστασης κατεργασμένα από εργαλειομηχανή CNC, κομμένα στο τελικό τους μέγεθος, με εκ
των προτέρων ανοιγμένες όλες τις τρύπες για τοποθέτηση ανοξείδωτων βιδών και χώνεμα των κεφα-
λών τους.

2. Το υλικό της επιφάνειας θα ικανοποιεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
3. Αντοχή σε εφελκυσμό: ISO R 527 >/= 15800 PSI (109 Mpa)
4. Σκληρότητα Rockwell ASTM D-785 >/= 79 HRE
5. Αντίσταση σε κάμψη ISO 178 >/= 17.980 PSI (124 Mpa)
6. Απορρόφηση νερού </=1% 

 Υπόστρωμα  
1. Φύλλο αφρώδους πολυπροπυλενίου τουλάχιστον 3 στρώσεων ενισχυμένο με υαλοβάμβακα, ελαχί-

στου πάχους 10mm.
2. Το υπόστρωμα θα ικανοποιεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
3. Μέγιστη δύναμη θλίψης 11.500 PSI (79,3 N/mm²)
4. Αντοχή σε εφελκυσμό 5.450 PSI (37,62 N/mm²)

 Στερέωση  της  επιφάνειας  άθλησης  και  του  υποστρώματος  (σκελετός/κατασκευή  υποστήριξης  επι  -  
φάνειας άθλησης) 
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1. Ο σκελετός/κατασκευή υποστήριξης θα αποτελείται από πλευρικά πλαίσια και πλαίσια πλάτης από
ιδιαίτερα άκαμπτο πλαίσιο από αφρώδες πολυπροπυλένιο 3 στρωμάτων, ελάχιστου πάχους 16mm
και 10mm, αντίστοιχα και τους πήχεις υποστήριξης της επιφάνειας άθλησης.

2. Οι πήχεις υποστήριξης της επιφάνειας άθλησης θα είναι διατομής τουλάχιστον 38mm x 88mm, από
κατεργασμένο ξύλο σε πρέσα χαλκού και κομμένοι στις τελικές τους διαστάσεις.

3. Οι πήχεις υποστήριξης θα τοποθετούνται σε απόσταση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη των 200mm στο
κέντρο.

4. Η επιφάνεια άθλησης και το υπόστρωμα θα στερεώνονται στην κατασκευή υποστήριξης με βίδες
από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα (αντίστοιχα) με απαραβίαστες κεφαλές σύσφιξης (με πεί-
ρο).

5. Οι βίδες θα διαθέτουν διπλό ασύμμετρο σπείρωμα, ικανό να αντέξει σε ελκτική δύναμη μεγαλύτερη
των 500κιλών (1.100pounds).

6. Το ελάχιστο μήκος των βιδών θα είναι 50mm στα επίπεδα τμήματα και 70mm σε όλα τα καμπύλα
τμήματα.

 Προστασία ενώσεων  
1. Όλες οι κατακόρυφες ενώσεις της επιφάνειας άθλησης θα καλύπτονται με χαλύβδινη λωρίδα ελαχί -

στου πλάτους 100mm, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και συνεχής επιφάνεια άθλησης.
2. Η επιφάνεια άθλησης θα έχει υποστεί τέτοια κατεργασία ώστε η γαλβανισμένη χαλύβδινη λωρίδα

να ενώνεται πρόσωπο με το άνω μέρος της επιφάνειας άθλησης.
3. Ανάμεσα στην επιφάνεια άθλησης και τα προστατευτικά των ενώσεων θα εφαρμόζεται υλικό στεγα-

νοποίησης από πολυουρεθάνη. 

 Προστασία ακμών - Εν θερμώ γαλβανισμένος χάλυβας  
1. Οι εξωτερικές ακμές σε όλες τις επικλινείς ράμπες θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου με προστατευτικό

ακμής από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα.
2. Τα προστατευτικά ακμών θα έχουν ακμή με ελάχιστη ακτίνα 5 mm, η οποία θα καλύπτει εξ’ ολοκλή-

ρου την εξωτερική ακμή της ράμπας, για μέγιστη προστασία και για ελαχιστοποίηση των επιπτώσε-
ων μιας πρόσκρουσης.

3. Τα προστατευτικά ακμών θα παραδίδονται στο σημείο εγκατάστασης κομμένα στα τελικά τους μήκη,
με εκ των προτέρων ανοιγμένες όλες τις τρύπες για τοποθέτηση βιδών και χώνεμα των κεφαλών
τους.  

4. Η επιφάνεια άθλησης θα εκτείνεται κάτω από το προστατευτικό ακμής για τουλάχιστον 45mm, ώστε
να παρέχεται μέγιστη προστασία της επιφάνειας άθλησης. 

5. Όπου απαιτούνται πολλά κομμάτια προστατευτικών ακμής, το μήκος κάθε κομματιού θα είναι ίσο με
το μήκος της επιφάνειας άθλησης στην οποία θα εγκατασταθεί.

6. Οι ακμές της επιφάνειας άθλησης θα έχουν υποστεί τέτοια κατεργασία ώστε τα προστατευτικά ακ-
μής να ενώνονται πρόσωπο με το άνω μέρος της επιφάνειας άθλησης.

7. Ανάμεσα στην επιφάνεια άθλησης και τα προστατευτικά των ενώσεων θα εφαρμόζεται υλικό στεγα-
νοποίησης από πολυουρεθάνη.

 Πλαίσια πλευρών και πλάτης - Αφρώδες πολυπροπυλένιο - εντελώς κλειστές πλευρές και πλάτες κάθε  
ράμπας - τελική κάλυψη από χαλύβδινα πλαίσια
1. Όλα τα πλευρικά πλαίσια θα αποτελούνται από ιδιαίτερα άκαμπτο πλαίσιο από αφρώδες πολυπρο-

πυλένιο τουλάχιστον 3 στρωμάτων, ελάχιστου πάχους 16mm.
2. Τα πλαίσια πλάτης θα αποτελούνται από ιδιαίτερα άκαμπτο πλαίσιο από αφρώδες πολυπροπυλένιο

3 στρωμάτων, ελάχιστου πάχους 10mm.
3. Τα πλευρικά πλαίσια θα έχουν υποστεί κατεργασία από εργαλειομηχανή CNC, ώστε να δέχονται την

τοποθέτηση των πήχεων υποστήριξης.
4. Στο κάτω άκρο κάθε πλευρικού πλαισίου θα είναι τοποθετημένοι αποστάτες πολυστρωματικού υλι-

κού υψηλής πίεσης (HPL) ελάχιστου πάχους 6 mm σε όλα τα σημεία επαφής με το έδαφος.
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5. Οι πλευρές και η πλάτη κάθε ράμπας θα είναι εντελώς κλειστές ώστε να περιορίζεται ο θόρυβος, να
αποτρέπεται η ανεπιθύμητη πρόσβαση κάτω από τις ράμπες και να μην συλλέγονται σκουπίδια κάτω
από τις ράμπες.

6. Οι πλευρές και η πλάτη κάθε ράμπας θα καλύπτονται από γαλβανισμένα χαλύβδινα πλαίσια πάχους
2mm, στερεωμένα με απαραβίαστα μπουλόνια με στρογγυλή κεφαλή.

7. Στη σχεδίαση κάθε ράμπας θα ενσωματώνονται επαρκείς οπές εξαερισμού.
8. Όλες οι γωνίες θα καλύπτονται με προστατευτικές ακμές αλουμινίου.

 Πλάκες μετάβασης - από ράμπα σε ράμπα  
1. Όταν δύο επιφάνειες ράμπας συναντώνται υπό γωνία (συνδυασμοί βάθρων, πυραμίδες και επίπεδες

κεκλιμένες ράμπες/πλατφόρμες), η ένωση θα καλύπτεται από προστατευτικό γαλβανισμένου χάλυ-
βα, ώστε οι ακμές μετάβασης της επιφάνειας άθλησης να προστατεύονται από φθορές και η με-
τάβαση να είναι η ομαλότερη δυνατή.

2. Η επιφάνεια άθλησης θα έχει υποστεί τέτοια κατεργασία, ώστε η γαλβανισμένη πλάκα μετάβασης
να ενώνεται πρόσωπο με το άνω μέρος της επιφάνειας άθλησης.

 Μαρκίζες  
1. Καμπύλες 90 και 180 μοιρών:
2. Οι μαρκίζες για όλες τις καμπύλες 180 και 90 μοιρών θα κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χαλύ-

βδινο σωλήνα 63mm schedule 40.
3. Η επιφάνεια κάθε ράμπας θα έχει σκαφτεί, έτσι ώστε να μην εκτείνεται πάνω από την επιφάνεια

άθλησης περισσότερο από 10mm της μαρκίζας.
4. Η μαρκίζα θα είναι πακτωμένη με μπουλόνια στην κατασκευή υποστήριξης.  Η χρήση βιδών δεν θα

επιτρέπεται.
5. Για όσα τμήματα μαρκίζας έχουν μήκος μεγαλύτερο από 2440mm, θα χρησιμοποιείται μηχανικά κα-

τεργασμένος σύνδεσμος που διασφαλίζει  την άριστη ευθυγράμμιση όταν ενώνονται  μεταξύ τους
δύο τμήματα μαρκίζας.

6. Διπλές καμπύλες ράμπες: 
7. Οι μαρκίζες για όλες τις διπλές καμπύλες ράμπες με ύψος μικρότερο από 1000mm θα κατασκευάζο-

νται από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα 43mm (schedule 40).
8. Οι  μαρκίζες  για  όλες  τις  διπλές  καμπύλες  ράμπες  με  ύψος  μεγαλύτερο από  1000mm θα  κατα-

σκευάζονται από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα 63mm (schedule 40).

 Πλάκες   grind     
1. Θα υπάρχει μια πλάκα grind τουλάχιστον 150mm από γαλβανισμένο χάλυβα τουλάχιστον 3mm ακρι-

βώς πίσω από τη μαρκίζα σε όλες τις καμπύλες 90 και 180 μοιρών.
2. Η επιφάνεια  άθλησης θα έχει  υποστεί  τέτοια κατεργασία ώστε η γαλβανισμένη πλάκα  grind να

ενώνεται πρόσωπο με το άνω μέρος της επιφάνειας άθλησης.   

 Κιγκλιδώματα ασφαλείας  
1. Όλες οι καμπύλες 90 και 180 μοιρών, καθώς και οι επίπεδες κεκλιμένες ράμπες με ύψος μεγαλύτερο

των 1000mm θα έχουν κιγκλιδώματα ασφαλείας κατά μήκος της πλάτης και των πλευρών της πλατ-
φόρμας.

2. Τα κιγκλιδώματα ασφαλείας θα κατασκευάζονται από σωλήνα γαλβανισμένου χάλυβα με γέμισμα.
3. Τα εσωτερικά κάγκελα θα φτάνουν μέχρι την επιφάνεια της πλατφόρμας, ώστε να μην μπορεί να

τσουλήσει ένα skateboard από την πλάτη ή τις πλευρές της πλατφόρμας.
4. Τα εσωτερικά κάγκελα θα έχουν μέγιστο διάκενο 87mm ώστε να μπορούν να συγκρατούν τα skate-

board.
5. Τα εσωτερικά κάγκελα θα είναι κατακόρυφα, ώστε να αποθαρρύνουν την αναρρίχηση.

 Πλατφόρμες  
1. Η πλατφόρμα για όλες τις καμπύλες 90 και 180 μοιρών, καθώς και τις επίπεδες κεκλιμένες ράμπες με

ύψος μεγαλύτερο των 1000mm θα έχουν ελάχιστο βάθος 1200mm.
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 Ράγες   grind  
1. Το τέλος κάθε ράγας grind θα καμπυλώνεται προς τα κάτω, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις

μιας πρόσκρουσης στο άκρο της ράγας.  

 Πλάκες προσέγγισης  
1. Οι πλάκες προσέγγισης θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα 10 gauge με γωνία προσέγγισης μικρότε-

ρη των 15 μοιρών.
2. Η πλάκα προσέγγισης, η επιφάνεια άθλησης και το υπόστρωμα θα πακτώνονται μεταξύ τους, ώστε

να μην μπορεί να αποκολληθεί η πλάκα προσέγγισης.
3. Οι πλάκες προσέγγισης θα υποστηρίζονται από μπλοκ από HDPE, συνδεδεμένα απευθείας στο σκε-

λετό, ώστε να αποτρέπεται η κάμψη και η στρέψη.

 Αγκύρωση  
1. Όλες οι ράμπες θα αγκυρώνονται στο έδαφος, ώστε να μην μετακινούνται χωρίς την άδεια του δή-

μου, καθώς και για να διασφαλίζεται ότι δεν θα μειωθούν οι συνιστώμενες ελεύθερες περιοχές αν οι
ράμπες μετακινηθούν κατά τη χρήση τους.

Σχέδια
Μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της προσφοράς, θα υποβάλλονται τα εξής σχέδια:

1. Κάτοψη της προτεινόμενης εγκατάστασης (με αναγραφόμενη κλίμακα), στην οποία θα αποτυπώνε-
ται η τοποθέτηση κάθε μεμονωμένου (προδιαγραφόμενου) στοιχείου του εξοπλισμού στο χώρο το-
ποθέτησης του, καθώς και οι περιοχές ασφαλείας των στοιχείων της εγκατάστασης σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό πρότυπο  EN 14974: 2006 +  A1: 2010 “Facilities for users of roller sports equipment -
Safety requirements and test methods” (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 + Α1 «Εγκαταστάσεις για χρήστες αθλητικού
εξοπλισμού με τροχούς - Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής»).

2. Κάτοψη της προτεινόμενης εγκατάστασης (με αναγραφόμενη κλίμακα) στην οποία θα αποτυπώνεται
η τοποθέτηση κάθε μεμονωμένου (προδιαγραφόμενου) στοιχείου του εξοπλισμού στο χώρο τοπο-
θέτησης του, καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων της εγκατάστασης.

3. Προοπτική απεικόνιση ή τρισδιάστατο έγχρωμο χωροταξικό σχεδιάγραμμα της προτεινόμενης εγκα-
τάστασης, στο οποίο θα αποτυπώνεται η τοποθέτηση των οργάνων στο χώρο.

4. Σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται οι όψεις και οι κατόψεις όλων των συνδυασμών υπό κλίμακα
με τη δυνατότητα ελέγχου της τήρησης των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Προτύπου στον σχεδια-
σμό.

5. Σχέδιο Πινακίδας Πληροφόρησης/Κανόνες Χρηστών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και
τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα πρότυπα.

Δοκιμές Υλικών
Θα έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής δοκιμές:

1. Δοκιμές εφελκυσμού και κάμψης για το υλικό πλήρωσης (υποστρώματος) των πλευρών μίας ράμπας
skate,

2. Δοκιμές πίεσης σε εξαρτήματα μιας ράμπας skate (υπόστρωμα και επιφάνεια κύλισης) και
3. Δοκιμές εφελκυσμού σε βίδες βιδωμένες στην κατασκευή υποστήριξης (ξύλινοι πήχεις)
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Κάτοψη (Κύριας Σύνταξης) Ραμπών/Στοιχείων Εγκατάστασης Πάρκου Τροχοσανίδας

1. COMBINATION 1
Ο 1ος συνδυασμός ραμπών (Combination 1) θα έχει συνολικές διαστάσεις 8404 mm x 4900 mm και μέγι -
στο ύψος 2340 mm. Θα αποτελείται από τέσσερις (4) ράμπες Halfpipe με τέσσερις (4) πλατφόρμες ύψους
1100 mm. Οι ράμπες Halfpipe θα έχουν (η κάθε μία) διαστάσεις 8404 x 1225. Όλες οι πλατφόρμες θα
έχουν ύψος 1100 mm, ενώ τα φράγματα (προστατευτικά κάγκελα) θα έχουν ελάχιστο ύψος 1200 mm
(από το τελικό επίπεδο της πλατφόρμας).

Ενδεικτική Κάτοψη με διαστάσεις:
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Ενδεικτικές Διαστάσεις: 8404 x 4900 mm
Μέγιστο Ύψος: 2340 mm
Ποσότητα: Ένα (1) σύνολο των τεσσάρων (4) ραμπών

2. OLLIEBOX 0,4M - 0,2M
Το στοιχείο  Olliebox θα έχει συνολικές διαστάσεις  1225  mm x 4900  mm και μέγιστο ύψος 400  mm. Θα
αποτελείται από δύο (2) βαθμίδες διαστάσεων 1225 x 2450 mm (η κάθε μία) και ύψους 200 mm και 400
mm, αντίστοιχα.

Ενδεικτική Κάτοψη με διαστάσεις:

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 1225 x 4900 mm
Μέγιστο Ύψος: 400 mm
Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

3. KINKED GRINDRAIL
Η ράγα Kinked Grindrail θα έχει συνολικές διαστάσεις 4800 mm x 250 mm και μέγιστο ύψος 500 mm. Θα
αποτελείται από κατάλληλα διαμορφωμένο και καμπυλωμένο σωλήνα (κυκλικής διατομής) Ø60 mm.

Ενδεικτική Όψη με διαστάσεις:

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 4800 x 250 mm
Μέγιστο Ύψος: 500 mm
Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

4. COMBINATION 2
Ο 2ος συνδυασμός ραμπών (Combination 2) θα έχει συνολικές διαστάσεις 4839 mm x 3675 mm και μέγιστο
ύψος 2740 mm. Θα αποτελείται από τρεις (3) ράμπες Flat Bank με τρεις (3) πλατφόρμες ύψους 1500 mm.
Οι ράμπες Flat Bank θα έχουν (η κάθε μία) διαστάσεις 4839 x 1225. Όλες οι πλατφόρμες θα έχουν ύψος
1500 mm, ενώ τα φράγματα (προστατευτικά κάγκελα) θα έχουν ελάχιστο ύψος 1200 mm (από το τελικό
επίπεδο της πλατφόρμας).
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Ενδεικτική Κάτοψη με διαστάσεις:

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 4839 x 3675 mm
Μέγιστο Ύψος: 2740
Ποσότητα: Ένα (1) σύνολο των τριών (3) ραμπών

5. FUNBOX COMBINATION
Ο συνδυασμός στοιχείων Fun Box (Funbox Combination) θα έχει συνολικές διαστάσεις  6819 mm x 5200
mm και μέγιστο ύψος 1240 mm. Θα αποτελείται από ένα (1) μεγάλο (Large) Handrail Box, δύο (2) μεγάλα
(Large) και δύο (2) μικρότερα (σε ύψος)  Funbox, τέσσερις (4) μικρές (Small) ράμπες  Flat Bank, δύο (2)
ράμπες  Flat Wedge και δύο (2) ράμπες  Fly Wedge, μία (1) κεκλιμένη ράγα για μικρή (Small) ράμπα  Flat
Bank και μία (1) ευθεία ράγα. Οι ράμπες Flat Bank θα έχουν (η κάθε μία) διαστάσεις 2074 x 1225 mm, οι
ράμπες  Flat Wedge 1925  x 1225  mm και οι ράμπες  Fly Wedge 1588  x 1225  mm, όλα τα  Funbox 2450  x
1225 mm, το μεγάλο Handrail Box 6600 x 300 mm, η κεκλιμένη και ευθεία ράγα (τετράγωνης διατομής 50
x 50 mm) 2645 x 250 mm και 2450 x 250 mm, αντίστοιχα. Οι ράμπες Flat Bank θα έχουν ύψος 820 mm, οι
ράμπες Flat Wedge και Fly Wedge 400 mm, τα μεγάλα και μικρά Funbox 820 mm και 400 mm, αντίστοιχα,
το Handrail Box 1240 mm, ενώ η κεκλιμένη και ευθεία ράγα θα έχουν (μέγιστο) ύψος 1220 mm και 400
mm, αντίστοιχα. 
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Ενδεικτική Όψη και Κάτοψη με διαστάσεις:

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 5200 x 6819 mm
Μέγιστο Ύψος: 1240 mm
Ποσότητα: Ένα (1) σύνολο των δεκαπέντε (15) στοιχείων

6. COMBINATION 3
Ο 3ος συνδυασμός ραμπών (Combination 3) θα έχει συνολικές διαστάσεις 3182 mm x 3675 mm και μέγιστο
ύψος 2740 mm. Θα αποτελείται από τρεις (3) ράμπες Quarter pipe με τρεις (3) πλατφόρμες ύψους 1500
mm. Οι ράμπες Quarter pipe θα έχουν (η κάθε μία) διαστάσεις 3182 x 1225. Όλες οι πλατφόρμες θα έχουν
ύψος 1500 mm, ενώ τα φράγματα (προστατευτικά κάγκελα) θα έχουν ελάχιστο ύψος 1200 mm (από το
τελικό επίπεδο της πλατφόρμας).

Ενδεικτική Κάτοψη με διαστάσεις:

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 3182 x 3675 mm
Μέγιστο Ύψος: 2740 mm
Ποσότητα: Ένα (1) σύνολο των τριών (3) ραμπών
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Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά Εκθέσεις Δοκιμών Υλικών ως εξής:
 Δοκιμές  εφελκυσμού  και  κάμψης  για  το  υλικό  πλήρωσης  (υποστρώματος)  των  πλευρών  μίας

ράμπας skate,
 Δοκιμές πίεσης σε εξαρτήματα μιας ράμπας τροχοσανίδας (υπόστρωμα και επιφάνεια κύλισης) και
 Δοκιμές εφελκυσμού σε βίδες βιδωμένες στην κατασκευή υποστήριξης (ξύλινοι πήχεις)

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, τα σχέδια της μελέτης
και τα προβλεπόμενα στη σειρά του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2006 + Α1: 2010.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά επί τόπου του έργου, τα ειδικά
υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης εργασία για την τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγηση,
καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία, έως της παράδοσης όλης της εγκατάστασης σε πλήρη, έντεχνη και
ασφαλή λειτουργία.
Η περίφραξη  και  ασφάλεια  του  χώρου εργασιών  κατά  τη  διάρκεια  εγκατάστασης  είναι  αποκλειστική
ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή για τα οποία είναι αποκλειστικά ο νομικά υπεύθυνος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ.)

Άρθρο 3: Βιομηχανικό (δάπεδο) σκυροδέματος ή ισοδύναμο

Προμήθεια και διάστρωση (εγχρώμου) «βαρέως» τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης
υποβάσεως  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα,  ελαχίστου  πάχους  10  cm ή  ινοπλισμένη  κονία  (με  ίνες
προλυπροπυλενίου) και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο.
Θα περιλαμβάνονται:
α) Κατά  την  προετοιμασία  της  επιφάνειας  (υπόβασης)  του  νέου  δαπέδου,  θα  πρέπει  να  γίνουν  οι

αναγκαίες  εργασίες  συμπεριλαμβανομένων  τυχόν  αποξηλώσεων  και  επιχώσεων  για  να  δοθούν  οι
απαραίτητες  κλίσεις  που  θα  εξασφαλίζουν  την  απορροή  των  ομβρίων  υδάτων.  Τα  υλικά  των
αποξηλώσεων θα απομακρυνθούν από το χώρο και θα μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο.

β) Οι ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.
γ)  Διάστρωση  σκυροδέματος  κατηγορίας  C30/37  με  επεξεργασία  επιφάνειας  ή  κατηγορίας  C35/45,

οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 10 cm.
δ) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με δονητική πήχη.
ε) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο),

συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και
40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.

ζ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος λεπτοκόκκων
αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων.

η) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm
περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά επί τόπου του έργου, τα ειδικά υλικά -
μικροϋλικά για την πλήρη εργασία διάστρωσης, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.)

Άρθρο 4: Ακρυλικός  συνθετικός  τάπητας  σε  επιφάνεια  εφαρμογής  -  υπόβασης  από  βιομηχανικό
(δάπεδο) σκυροδέματος ή ισοδύναμο

Προμήθεια και διάστρωση συνθετικού τάπητα μη υδατοπερατού, συνολικού μέσου πάχους 1,6 mm έως 2
mm, ακρυλικής βάσης, εμπλουτισμένος με λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), ιδιαίτερα
ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες και στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία, ματ, αδρή και
αντιολισθηρή  για  την  εφαρμογή  του  σε  υπαίθριους  αθλητικούς  χώρους  καλαθοσφαίρισης,
πετοσφαίρισης, αντισφαίρισης, χειροσφαίρισης κ.α.
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Ο συνθετικός τάπητας ακρυλικής βάσης θα εφαρμόζεται σε πλάκα βιομηχανικού (δαπέδου) σκυροδέματος
ελάχιστου πάχους  10  cm,  πολύ καλά λειασμένη,  με επίκλιση από 0,8% έως 1% για  την επιφανειακή
απορροή των ομβρίων υδάτων. Η επιφάνεια του βιομηχανικού (δαπέδου) σκυροδέματος θα πρέπει να
είναι καθαρή και απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους.
Αρχικά,  η  επιφάνεια  του βιομηχανικού  (δαπέδου) σκυροδέματος θα σκουπίζεται  σχολαστικά ώστε να
απομακρυνθούν  οι  ακαθαρσίες  και  η  σκόνη.  Κατόπιν,  θα  εφαρμόζεται  μία  ή  δύο  στρώσεις  ειδικού
εποξειδικού ασταριού (epoxy primer), με ταυτόχρονη διασπορά χαλαζιακής άμμου. Με τη μέθοδο αυτή
βελτιώνουμε την πρόσφυση του ακρυλικού τάπητα με την επιφάνεια του σκυροδέματος.
Ο ακρυλικός συνθετικός τάπητας (στρώση πλαστικοποίησης) θα διαστρώνεται χυτός, σε τρείς επάλληλες
και  διασταυρούμενες  στρώσεις,  με  τη  χρήση  ειδικής  ελαστικής  σπάτουλας  (ρακλέτας).  Το  υλικό  που
χρησιμοποιείται θα περιέχει στυροακρυλικά πολυμερή και άλλα λεπτόκοκκα αδρανή (χαλαζιακή άμμος),
που  προσδίνουν  πολύ  καλή  αντοχή  στην  τριβή.  Ο  χρωματισμός  θα  είναι  πράσινος  ή  κεραμιδί  ή
συνδυασμός των δύο. Άλλος χρωματισμός θα είναι διαθέσιμος κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία.
Η  χάραξη  και  η  διαγράμμιση  του  υπαίθριου  αθλητικού  χώρου  θα  γίνεται  στις  διαστάσεις  που
καθορίζονται  στις  σχετικές  πρότυπες  προδιαγραφές  της  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  με
ανεξίτηλα χρώματα, συμβατά με τον ακρυλικό τάπητα.
Ο τάπητας συνοδεύεται από Πιστοποιητικό έγκρισης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ι.Τ.F.).
Επίσης, η εταιρεία εφαρμογής του τάπητα είναι εφοδιασμένη με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας
κατά ISO 9001: 2008.
Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά επί τόπου του έργου, τα ειδικά υλικά -
μικροϋλικά για την πλήρη εργασία διάστρωσης, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.)

Άρθρο 5: Περίφραξη υπαίθριου αθλητικού χώρου τεσσάρων μέτρων ή ισοδύναμο

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  περίφραξης  γηπέδου  συνολικού  ύψους  τεσσάρων  μέτρων  (4,00  m).  Η
περίφραξη θα αποτελείται  από ορθοστάτες από σωλήνες 2’’  (Ø60  mm) γαλβανισμένους εν θερμώ με
πάχος  τοιχώματος  2,50  mm,  οι  οποίοι  θα  τοποθετηθούν  σε  τοιχίο  διατομής  60  x 40  mm ελαφρώς
οπλισμένο. Οι οριζόντιοι σωλήνες θα είναι και αυτοί διατομής 2’’ (Ø60 mm) που θα συνδέονται με τους
κατακόρυφους  με  ειδικά  εξαρτήματα  σύνδεσης  σωληνώσεων  γαλβανιζέ.  Το  συρματόπλεγμα  θα  είναι
δικτυωτό γαλβανιζέ ρομβοειδούς οπής 5 x 5 cm και πάχους 3 mm.
Συνολικό ύψος περίφραξης 4,00 m.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών (περίφραξη  μαζί με μονόφυλλη πόρτα διαστάσεων
1,00 x 2,10 m) και η μεταφορά επί τόπου του έργου, ή κατασκευή του τοιχίου περιμετρικά του γηπέδου,
τα  ειδικά  υλικά  -  μικροϋλικά  στήριξης  και  η  πλήρης  εργασία  για  την  τοποθέτηση,  καθώς  και  τα
απαιτούμενα εργαλεία.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ.)

ΑΡΘΡΟ 6: Ιστός φωτισμού εξωτερικών χώρων 9 μέτρων με δύο προβολείς των 400 W ή ισοδύναμος 

Κωνικός οκταγωνικός σιδηροϊστός φωτισμού οδών ύψους 8800  mm, πάχους 4  mm, διαμέτρου βάσης
Ø180  mm και κορυφής  Ø90  mm. Θα διαθέτει  θυρίδα 300  x 80  mm για τοποθέτηση ακροκιβωτίου με
κλειδαριά ασφαλείας με ανοξείδωτη βίδα και τριγωνική υποδοχή, πλάκα έδρασης 400 x 400 x 15 mm με
οπές σε διάταξη 280 x 280 mm και τέσσερα (4) τρίγωνα ενίσχυσης. Θα είναι κατασκευασμένος (σύμφωνα
με το πρότυπο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025 με προστασία
γαλβανίσματος  εν  θερμώ  βάσει  των  Διεθνών  Προτύπων  EN ISO 1461  (Πιστοποίηση  CE)  ή  άλλου
ισοδύναμου.  
Η βάση αγκύρωσης Μ24 x 750 mm, σε διάταξη 280 x 280 mm, θα περιλαμβάνει οκτώ (8) παξιμάδια και
οκτώ (8) ροδέλες με προστασία γαλβανίσματος εν θερμώ βάσει των Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461 ή
άλλου ισοδύναμου.
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Η βάση τοποθέτησης των δύο (2) προβολέων (angle) L60 x 6, μήκους 1200 mm και διατομής χοάνης Ø102
mm θα  είναι  κατασκευασμένη  από  γωνιακά  χαλυβδοελάσματα  ποιότητας   S235JR/EN 10025  με
προστασία  γαλβανίσματος  εν  θερμώ βάσει  των Διεθνών Προτύπων  EN ISO 1461 (Πιστοποίηση  CE)  ή
άλλου ισοδύναμου.
Ο κάθε προβολέας θα είναι  ισχύος 400  W HQI -  T.  Θα είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό
κράμα αλουμινίου με βαθμό προστασίας ΙΡ 65 και θα διαθέτει λάμπα αλογόνου μετάλλων (HPI - T 400 W
PLUS), ψυχρού E40.
Θα περιλαμβάνεται  ακροκιβώτιο με διπλό ασφαλειοαποζεύκτη,  το οποίο θα φέρει  απλή τετραπολική
κλέμμα και είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 25 mm2.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η μεταφορά επί τόπου του έργου, τα
ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης, η πλήρης εργασία για την τοποθέτηση των ιστών και των καλωδίων
παροχής για τη σύνδεση τους με το δίκτυο φωτισμού, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ.)

ΑΡΘΡΟ 7: Χτενιστό (δάπεδο) σκυροδέματος ή ισοδύναμο

Προμήθεια και διάστρωση δαπέδου από (επιστρωμένο) γαρμπιλομπετόν κατηγορίας  C20/25, οπλισμένο
με  δομικό  πλέγμα,  ελάχιστου  πάχους  10  cm,  μόρφωση  αντιολισθηρής  επιφάνειας  μέσω  σχετικής
επεξεργασίας με χρήση και ειδικής προς τούτο συρμάτινης σκούπας, ή άλλου μέσου (χτενιστό μπετόν),
χρήση κατάλληλων οδηγών κατά τη διάστρωση, επίπαση της επιφάνειας με τσιμέντο και διαμόρφωση
αρμών με αρμοκόπτη, και λείανση της παράπλευρης επιφάνειας των αρμών.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά επί τόπου του έργου, τα ειδικά υλικά -
μικροϋλικά για  την πλήρη εργασία  διάστρωσης,  η  εκσκαφή και  αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής,
καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.)

ΑΡΘΡΟ 8: Επιτόπιος έλεγχος εγκατάστασης ραμπών/στοιχείων υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας από
διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης

Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης ραμπών/  στοιχείων υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας,  θα
πραγματοποιηθεί  επιθεώρηση  από  διαπιστευμένο  φορέα  (οργανισμό)  ελέγχου  και  πιστοποίησης.  Ο
έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή
ο  οποίος  θα  περιέχει  όλα  τα  στοιχεία  και  τα  απαραίτητα  σχέδια  της  εγκατάστασης  ως  προς  τη
συμμόρφωση  της  εγκατάστασης  των  στοιχείων  και  των  περιοχών  ασφαλείας  με  τις  απαιτήσεις  του
αντίστοιχου  Ευρωπαϊκού  Προτύπου  [ΕΝ  14974:  2006  +  Α1:  2010  (ΕΛΟΤ  ΕΝ  14974  +  Α1)].  Μετά  την
επιθεώρηση θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση από τον φορέα (οργανισμό) ελέγχου και πιστοποίησης
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για την έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου ή
του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Σελίδα 66





3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ» 

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤA

ΤΙΜΗ
ΜΟΑΝΑΔΟΣ

(€)
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12,00 μ. x 
20.00 μ. 

(CPV 37450000-7)

ΤΜΧ 6 42.090,00 252.540,00

2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΜΠΩΝ/ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24,60 μ. x 18,00 μ.

(CPV 37451000-4)

ΤΜΧ 1 68.596,00 68.596,00

3
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
Η΄ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
(CPV 44114100-3)

Μ2 1.763 19,00 33.497,00

4

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΣΕ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΒΑΣΗΣ 
ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η΄ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
(CPV 45236100-1)

Μ2 1.320 15,00 19.800,00

5

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η΄ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
(CPV 34928200-0)

Μ 380 76,00 28.880,00

6
ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 9 Μ ΜΕ ΔΥΟ 
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 400 W
(CPV 34928520-9)

ΤΜΧ 28 1.350,00 37.800,00

7 ΧΤΕΝΙΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η΄ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
(CPV 44114100-3)

Μ2 625 25,00 15.625,00

8

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΡΑΜΠΩΝ/ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 
ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(CPV 79132000-8)

ΤΜΧ 1 500,00 500,00

457.238,00

ΦΠΑ 24% 109.737,12

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

566.975,12

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  έτοιμων  γηπέδων,  αθλητικών  εγκαταστάσεων  κτλ  του  Δήμου
Λαρισαίων. Συγκεκριμένα, η παρούσα αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση ελεύθερα
προσβάσιμου εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων για τη δημιουργία έξι (6) γηπέδων διαστάσεων 12,00m
x  20,00m  και  ενός  (1)  υπαίθριου  πάρκου  τροχοσανίδας  διαστάσεων  24,50m x  18,00m,  μετά  των
απαραίτητων φωτιστικών σωμάτων και  λοιπών υλικών,  εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου,  τα
οποία θα εναρμονίζονται  με τις προδιαγραφές ασφαλείας και απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού
Προτύπου ΕΝ 15312: 2007 + Α1: 2010 «Free access multi-sports equipment -  Requirements,  including
safety  and  test  methods»  (ΕΛΟΤ  ΕΝ  15312  +  Α1  «Ελεύθερα  προσβάσιμος  εξοπλισμός  πολλαπλών
αθλημάτων  -  Απαιτήσεις,  συμπεριλαμβανομένης  Ασφάλειας  και  Μεθόδων  Δοκιμής»)  ή  άλλου
ισοδύναμου προτύπου και του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2006 + Α1: 2010 «Facilities for users of
roller sports equipment - Safety requirements and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 + Α1 «Εγκαταστάσεις για
χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς - Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής») στο σχεδιασμό
και την κατασκευή εγκαταστάσεων για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς ή άλλου ισοδύναμου
προτύπου.

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 566.975,12
€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%).  Για  τον  σκοπό αυτό  έχει  εγγραφεί  σους  προϋπολογισμούς του
ΔήμουΛαρισαίων έτους 2018 και 2019 σχετική πίστωση με KA 30.7135.41041.

Η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των στοιχείων και του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σε θέσεις
που  θα  υποδείξει  η  Υπηρεσία.  Η  προμήθεια  θα  εκτελεστεί  με  ευθύνη  του  αναδόχου,  χωρίς  καμία
επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφερομένων στον προϋπολογισμό τιμών και σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

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

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. του ν. 3463/2006, άρθ. 209 (Α/114) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»,

3. του ν. 3852/2010 (Α/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

4. του ν.  4555/2018,  (Α/133) «Μεταρρύθμιση  του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -
Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  –  Βελτίωση  της  οικονομικής  και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]…»

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

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

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

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

9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
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10. του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση της διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

11. του ν. 3548/20017 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομορχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

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

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

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

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

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

17. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

18. της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

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

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

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

2. η παρούσα Διακήρυξη με τα κάτωθι Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Περίληψη Διακήρυξης
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

3. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

4. το τιμολόγιο προσφοράς

Άρθρο 4ο : Προσφορές – Τεχνικές προδιαγραφές

Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
προμήθειας.

Οι  ενδιαφερόμενοι  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνοι  για  την  ορθή  σύνταξη  των  προσφορών  τους
βασιζόμενοι στα στοιχεία της μελέτης. Θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν (ενυπόγραφα) το «Φύλλο
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Συμμόρφωσης» τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτό θα διατίθεται από το Δήμο Λαρισαίων προς όλους
τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς, προς διευκόλυνση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης των
προσφορών.

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα
τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

Άρθρο 5ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με  Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό  άνω των
ορίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή. Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις.

Άρθρο 6ο - Σύμβαση-Διάρκεια-Παρατάσεις

Η  σύμβαση  τίθεται  σε  ισχύ  από  της  υπογραφής  του  σχετικού  συμφωνητικού  και  την  κατάθεση  της
εγγύησης καλής εκτέλεσης, και η διάρκεια ισχύος της είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση στα σημεία που
θα υποδεικνύονται από το την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (βάσει της μελέτης) και σε πλήρη λειτουργία
το ανώτερο εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.

Η σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση τους όρους της  διακήρυξης  και  περιλαμβάνει  όλα  τα  στοιχεία  της
προμήθειας. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.

• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

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

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

Άρθρο 7ο – Εγγυήσεις

Για  την  συμμετοχή  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  απαιτείται  η  προσκόμιση  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής,  ύψους  δύο  τοις  εκατό  (2%)  επί  του  προϋπολογισμού  της  παρούσας,  προ  του  ΦΠΑ.  Η
εγγυητική επιστολή αυτή επιστρέφεται όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

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

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

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

Άρθρο 8ο : Χρόνος εγγύησης

Ο  χρόνος  εγγύησης  των  υπό  προμήθεια  στοιχείων μετρούμενος  από  την  ημερομηνία  της  οριστικής
παραλαβής, θα καλύπτει χρονική ισχύ ως εξής:

 Ότι υπάρχουν και θα μπορούν να παρέχονται τα ανταλλακτικά που πιθανόν θα χρειαστούν για τα
προσφερόμενα είδη των άρθρων 1,  2 και  6 για το χρονικό διάστημα των πέντε (5)  ετών από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής (εκδοθείσα από την/τις κατασκευάστρια/ες εταιρεία/ες).

 Ότι τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1, 2 και 6 (προφανώς εξαιρούμενες οι βλάβες που μπορεί
να οφείλονται σε κακούς χειρισμούς, κακή μεταχείριση ή βανδαλισμό) συνοδεύονται κατ΄ ελάχιστο
από  διετή  (2)  εγγύηση  από  την  ημερομηνία  οριστικής  παραλαβής  (εκδοθείσα  από  την/τις
κατασκευάστρια/ες εταιρεία/ες).

Άρθρο 9ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τους όρους
της διακήρυξης.

Άρθρο 10ο : Ποιότητα-Παράδοση Υλικών

Τα υλικά  πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  των  αντιστοίχων  τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  λάβει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα,  για  τη  συσκευασία,  μεταφορά,
φορτοεκφόρτωση,  τοποθέτηση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. Επίσης βαρύνεται για κάθε
ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των
ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη
συνοδευόμενα από όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα
συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά.

Επίσης  υποχρεούται  να  ενημερώνει  την  Υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια  και  την  Επιτροπή
Παραλαβής  του  Δ.  Λαρισαίων  σχετικά  με  την  ημερομηνία  που  προτίθεται  να  προσκομίσει  τα  είδη,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Επίσης, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η
εγκατάσταση  ελεύθερα  προσβάσιμου  εξοπλισμού  πολλαπλών  αθλημάτων  για  τη  δημιουργία  έξι  (6)
γηπέδων διαστάσεων 12,00m x 20,00m και ενός (1) υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας διαστάσεων 24,50m
x 18,00m, να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές ασφαλείας και απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού
Προτύπου ΕΝ 15312: 2007 + Α1: 2010 «Free access multi-sports equipment – Requirements, including
safety  and  test  methods”  (ΕΛΟΤ  ΕΝ  15312  +  Α1  «Ελεύθερα  προσβάσιμος  εξοπλισμός  πολλαπλών
αθλημάτων  -  Απαιτήσεις,  συμπεριλαμβανομένης  Ασφάλειας  και  Μεθόδων  Δοκιμής»)  ή  άλλου
ισοδύναμου προτύπου και του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2006 + Α1: 2010 «Facilities for users of
roller sports equipment - Safety requirements and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 + Α1 «Εγκαταστάσεις για
χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς - Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής») στο σχεδιασμό
και την κατασκευή εγκαταστάσεων για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς ή άλλου ισοδύναμου
προτύπου.

Συγκεκριμένα,  μετά  το  πέρας  των  εργασιών  εγκατάστασης  και  συναρμολόγησης  των  στοιχείων  του
εξοπλισμού  για  το  προσφερόμενο  είδος  του  άρθρου  2,  θα  πραγματοποιηθεί  επιθεώρηση  από
διαπιστευμένο  φορέα  (οργανισμό)  ελέγχου  και  πιστοποίησης  διαπιστευμένο  για  το  σκοπό  αυτό  (σε
συνδυασμό με τον απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή ο οποίος θα περιέχει όλα τα
στοιχεία και τα απαραίτητα σχέδια της εγκατάστασης) ως προς τη συμμόρφωση της εγκατάστασης των
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στοιχείων και των χώρων περιοχών ασφαλείας με τις απαιτήσεις  του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Προτύπου
[ΕΝ 14974: 2006 + Α1: 2010 (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 + Α1)]. Μετά την επιθεώρηση θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση
από  τον  φορέα  (οργανισμό)  ελέγχου  και  πιστοποίησης,  τα  έξοδα  του  οποίου  θα  επιβαρύνουν  τον
ανάδοχο.

Άρθρο 11ο : Ευθύνες και υποχρεώσεις αναδόχου

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται
κατά  την  διάρκεια  των  εργασιών  τοποθέτησης  των  ειδών  στους  χώρους  του  Δήμου,  βαρύνεται
αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Επίσης  τα  απαιτούμενα  για  την  προμήθεια  των  ειδών  μέσα,  τα  υλικά  και  τα  μηχανήματα  για  την
εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει  ο  Δήμος,  καθώς και  το απαιτούμενο εργατοτεχνικό
προσωπικό  για  την  φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  των  παραπάνω  ειδών  βαρύνουν
αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει η ευθύνη τήρησης των μέτρων ασφαλείας των χώρων στους οποίους θα
γίνεται  η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  των  ειδών,  με  κλείσιμο  του  χώρου  με  προστατευτικό  πλέγμα,
φύλαξη κλπ, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς τις
γενικές  και  τοπικές  συνθήκες  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας,  ήτοι  τον  τόπο παράδοσης  των προς
προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των
υλικών, την κατάσταση των δρόμων, τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και
γενικές  συνθήκες,  τα  όποια  ζητήματα  προκύψουν  τα  οποία  με  οποιονδήποτε  τρόπο  μπορούν  να
επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση, με
την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

Άρθρο 12ο : Παραλαβή - Δοκιμές – Έλεγχοι

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται  από την οικεία  επιτροπή παρουσία του αναδόχου.  Εάν  κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή ελαττώματα των ειδών, η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαμβανόμενης ποσότητας του είδους
και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει εκ νέου, το σύνολο ή
το  μέρος  αυτών,  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες,  αφότου  διαπιστωθεί  η  παράβαση  των  ανωτέρω
διαβεβαιώσεων.

Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει
καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Οι νέες δαπάνες που θα προκύψουν (έξοδα αποστολής
– μεταφοράς, νέα υλικά κλπ.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία στην οποία θα δοθεί το κάθε προμηθευόμενο είδος διατηρεί το δικαίωμα
(ακόμα και μετά την υπογραφή σύμβασης προμήθειας) να διασταυρώσει τη γνησιότητα του κάθε είδους.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των ειδών,  όπου και  όποτε αυτή κρίνει  απαραίτητο, χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση του αναδόχου. Το κόστος των εν λόγω ελέγχων και πιστοποιήσεων βαρύνει τον
ανάδοχο.

Άρθρο 13o. : Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της συμβατικής  αξίας  των υλικών/ειδών θα γίνει  για  το  100% της  συμβατικής  αξίας  των
υλικών/ειδών μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο  εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και
στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων μετά την εκάστοτε παραλαβή τμήματος της προμήθειας
και εξόφληση του 100% του τμήματος που παρελήφθη οριστικά.
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται.

Άρθρο 14o : Σύνταξη προσφορών, φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη
δασμούς και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 15ο : Συνοδευτικά έγγραφα – Πιστοποιητικά

Η προμήθεια των υλικών θα ακολουθεί τις προδιαγραφές - πρότυπα ασφαλείας και απαιτήσεις της σειράς
του  Ευρωπαϊκού  Προτύπου  ΕΝ  15312:  2007  +  Α1:  2010  «Free  access  multi-sports  equipment  –
Requirements,  including  safety  and  test  methods”  (ΕΛΟΤ  ΕΝ  15312  +  Α1  «Ελεύθερα  προσβάσιμος
εξοπλισμός  πολλαπλών  αθλημάτων  -  Απαιτήσεις,  συμπεριλαμβανομένης  Ασφάλειας  και  Μεθόδων
Δοκιμής») ή άλλου ισοδύναμου προτύπου και του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2006 + Α1: 2010
«Facilities for users of roller sports equipment - Safety requirements and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 +
Α1 «Εγκαταστάσεις για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς - Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι
Δοκιμής»)  στο  σχεδιασμό  και  την  κατασκευή  εγκαταστάσεων  για  χρήστες  αθλητικού  εξοπλισμού  με
τροχούς ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

Ο κάθε συμμετέχων/οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής, τα οποία
ονομαστικά/αναφορικά θα πρέπει να τα καταγράψει και στο αντίστοιχο «Φύλλο Συμμόρφωσης» το οποίο
χορηγείται από το Δ. Λαρισαίων:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην
οποία θα δηλώνει:

α) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των συνημμένων παραρτημάτων της και αποδέχεται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών υλοποίησης της προμήθειας, καθώς και ότι ο τόπος και ο
χρόνος  παράδοσης  των  προσφερόμενων  ειδών  σε  κατάσταση  πλήρους  λειτουργίας  θα  είναι
σύμφωνος με τα οριζόμενα στα παραρτήματα της διακήρυξης.

γ) ότι τα προσφερόμενα είδη και ειδικότερα των άρθρων 1, 2 και 6 δεν έχουν καμία απόκλιση από τις
τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης,
ή  εφόσον  έχουν  αποκλίσεις  στις  διαστάσεις  τους  (περισσότερο  από 5% και  -5%),  θα πρέπει  ο
ενδιαφερόμενος να καταθέσει αναλυτικά σχέδια του προσφερόμενου είδους και να τις αναφέρει
ρητά, με περιγραφή και αιτιολόγηση στο Φύλλο Συμμόρφωσης των Παραρτημάτων της διακήρυξης
προκειμένου να αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

δ) τον κατασκευαστικό οίκο και τη χώρα προέλευσης κατασκευής των προσφερόμενων ειδών, καθώς
και το εργοστάσιο το οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προμήθεια είδη εν όλω ή εν μέρει και τον τόπο
εγκατάστασής του (πλήρη Δ/νση, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.).
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Για  τα  προσφερόμενα  είδη  των  Άρθρων  1,2  και  6,  στην  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  δεν  θα
κατασκευάσει  ο  ίδιος  το  τελικό  προϊόν  των  υπό  προμήθεια  ειδών,  απαιτείται  δήλωση  του
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ότι έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση
της συγκεκριμένης  προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε  η  αποδοχή.  Στη  δήλωση  αυτή  θα  περιλαμβάνονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  και  η
επωνυμία του Δήμου, καθώς και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου γίνεται η
αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας.

2. Το  Φύλλο Συμμόρφωσης  του Παραρτήματος  ΙV συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο.  Ο
κάθε οικονομικός φορέας θα συμπληρώνει/ απαντά σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με
παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται. Σε περίπτωση δε διαφωνίας με τις προδιαγραφές,
θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης στην κατάλληλη στήλη που προβλέπεται
στο  έντυπο.  Μονολεκτική  συμπλήρωση,  χωρίς  αναγραφή  της  τεκμηρίωσης  και  πλήρη  παραπομπή  -
αντιστοιχία δεν γίνεται δεκτή.

3. Αντίγραφα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης των κατασκευαστριών εταιρειών για τα προσφερόμενα
είδη των άρθρων 1 και 2, ως εξής: 

Άρθρο 1  o     

Αντίγραφο  Πιστοποιητικό από  διαπιστευμένο  φορέα  (οργανισμό)  ελέγχου  και  πιστοποίησης
διαπιστευμένου  για  το  σκοπό  αυτό  ότι  εφαρμόζει  και  υλοποιεί  τις  απαιτήσεις  του  Ευρωπαϊκού
Προτύπου ΕΝ 15312: 2007 + Α1: 2010 «Free access multi-sports equipment - Requirements, including
safety  and  test  methods»  (ΕΛΟΤ  ΕΝ  15312  +  Α1  «Ελεύθερα  προσβάσιμος  εξοπλισμός  πολλαπλών
αθλημάτων  -  Απαιτήσεις,  συμπεριλαμβανομένης  Ασφάλειας  και  Μεθόδων  Δοκιμής»)  ή  άλλου
ισοδύναμου προτύπου.

Άρθρο 2  ο     

Αντίγραφο  Πιστοποιητικό από  διαπιστευμένο  φορέα  (οργανισμό)  ελέγχου  και  πιστοποίησης
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό ότι η μονάδα παραγωγής εφαρμόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις
του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2006 + Α1: 2010 «Facilities for users of roller sports equipment -
Safety requirements and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 + Α1 «Εγκαταστάσεις για χρήστες αθλητικού
εξοπλισμού  με  τροχούς  -  Απαιτήσεις  Ασφαλείας  και  Μέθοδοι  Δοκιμής»)  στο  σχεδιασμό  και  την
κατασκευή  εγκαταστάσεων  για  χρήστες  αθλητικού  εξοπλισμού  με  τροχούς  ή  άλλου  ισοδύναμου
προτύπου.

4. Σχέδια των κατασκευαστριών εταιρειών για τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1 και 2, ως εξής: 

Άρθρο 1  ο     

 Προοπτικό (τρισδιάστατο)  έγχρωμο χωροταξικό σχέδιο του προτεινόμενου (ελεύθερα προσβάσι-
μου) εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων.
 Σχέδια στα οποία αποτυπώνονται η όψη και η κάτοψη του προτεινόμενου (ελεύθερα προσβάσιμου)
εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων υπό κλίμακα.
Άρθρο 2  ο     

 Κάτοψη της προτεινόμενης εγκατάστασης (με αναγραφόμενη κλίμακα) στην οποία θα αποτυπώνε-
ται η τοποθέτηση κάθε μεμονωμένου (προδιαγραφόμενου) στοιχείου του εξοπλισμού στο χώρο τοπο-
θέτησής του, καθώς και οι περιοχές ασφαλείας των στοιχείων της εγκατάστασης σύμφωνα με το Ευρω-
παϊκό Πρότυπο EN 14974: 2006 + Α1: 2010 «Facilities for  users of  roller sports equipment -  Safety
requirements and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ 14974 + Α1).
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 Κάτοψη της προτεινόμενης εγκατάστασης (με αναγραφόμενη κλίμακα) στην οποία θα αποτυπώνε-
ται η τοποθέτηση κάθε μεμονωμένου (προδιαγραφόμενου) στοιχείου του εξοπλισμού στο χώρο τοπο-
θέτησής του, καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων της εγκατάστασης.
 Προοπτική  απεικόνιση  ή  τρισδιάστατο  έγχρωμο  χωροταξικό  σχεδιάγραμμα  της  προτεινόμενης
εγκατάστασης, στο οποίο θα αποτυπώνεται η τοποθέτηση των οργάνων στο χώρο.
 Σχέδια στα οποία αποτυπώνονται οι όψεις και οι κατόψεις όλων των συνδυασμών υπό κλίμακα με
τη δυνατότητα ελέγχου της τήρησης των απαιτήσεων Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2006 + Α1:
2010 «Facilities for users of roller sports equipment - Safety requirements and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ
14974 + Α1 «Εγκαταστάσεις για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς - Απαιτήσεις Ασφαλείας και
Μέθοδοι Δοκιμής») στον σχεδιασμό.
 Σχέδιο Πινακίδας Πληροφόρησης/Κανόνες Χρηστών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
και τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα πρότυπα.

5. Δείγματα εις διπλούν των κατασκευαστριών εταιρειών για τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1
και 2, ως εξής:

Άρθρο 1  ο     

 Της περιμετρικής (ανακρουστικής) επιφανείας άθλησης από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψη-
λής πυκνότητας, πάχους 19 mm, με δυο έγχρωμες εξωτερικές στρώσεις πάχους 2 mm και εσωτερική
στρώση πάχους 15 mm, από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό, όπως περιγράφεται αναλυ-
τικά στο άρθρο 1 των τεχνικών προδιαγραφών.  
Άρθρο 2  ο     

 Της επιφανείας κύλισης της τροχοσανίδας
 Του υποστρώματος (επί του σκελετού/κατασκευής υποστήριξης)
 Των πλευρικών επιφανειών (σκελετού/κατασκευή υποστήριξης) και της επικάλυψης των πλευρι-

κών επιφανειών
Για το προσφερόμενο είδος του άρθρου 2, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δύνανται να προ-
σκομίσουν εντός δέκα (10) ημερών, μόνο εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την επιτροπή αξιο-
λόγησης, δείγμα ενδεικτικής τομής της ράμπας με τα υλικά της (με σκοπό να φανεί η διαστρωμάτωση
και τοποθέτηση των υλικών) ή μεμονωμένα δείγματα, των εξής σημείων:
 Πλάκα εδάφους
 Προστατευτικό ακμών
 Προστατευτικό ενώσεων
 Πλευρικές επιφάνειες (σκελετός/ κατασκευή υποστήριξης)
 Προστατευτική επικάλυψη πλευρικών επιφανειών
 Δοκούς/ πήχεις στήριξης (σκελετός/ κατασκευή υποστήριξης)
 Υπόστρωμα επιφάνειας άθλησης (σκελετός/ κατασκευή υποστήριξης)
 Επιφάνεια άθλησης με τις απαραίτητες συνδέσεις τους

6. Λεπτομερής Τεχνική Περιγραφή (στην Ελληνική γλώσσα) για κάθε προσφερόμενο είδος και σύμ-
φωνα με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών με βάση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές».
Για το προσφερόμενο είδος του άρθρου 2, η λεπτομερής τεχνική περιγραφή θα πρέπει απαραιτήτως να
συνοδεύεται από φύλλα κατασκευαστικών λεπτομερειών, τα οποία θα παρουσιάζουν την τυπική μέθοδο
κατασκευής, καθώς και γραπτή επεξήγηση των υλικών.
7. Επίσημα prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων των κατασκευαστριών εταιρειών για όλα τα
προσφερόμενα είδη εκτός των άρθρων 3, 4, 5 και 7. Τα κατατιθέμενα prospectus/κατάλογοι ή φύλλα κα-
ταλόγων, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε αντίθετη
περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προ-

Σελίδα 75





σφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία
του εγχειριδίου (prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων) του κατασκευαστικού οίκου.
8. Αντίγραφα Πιστοποιητικά  Ασφάλισης  των κατασκευαστριών  εταιρειών  για  τα  προσφερόμενα
είδη των άρθρων 1 και 2: 

Άρθρο 1  ο  

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφάλισης (εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) του παρα-
γωγού (κατασκευαστή). Πιστοποιητικό Ασφάλισης από το οποίο να προκύπτει ότι υφίσταται εν ισχύ
ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης με όριο αποζημίωσης ανά συμβάν τουλάχιστον το
ποσό του 1.000.000,00 € και αθροιστικά ανά έτος τουλάχιστον το ποσό του 1.000.000,00 €, συμπερι-
λαμβανομένης ευθύνης προϊόντος.   
Άρθρο 2  ο  

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφάλισης (εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) του παρα-
γωγού (κατασκευαστή) για σχετική δραστηριότητα όπως κατασκευή και πώληση ραμπών skate. Πιστο-
ποιητικό Ασφάλισης από το οποίο να προκύπτει ότι υφίσταται εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενι-
κής αστικής ευθύνης για την κάλυψη σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών ανά συμβάν τουλάχιστον
μέχρι  το  ποσό  του  1.000.000,00  €  και  αθροιστικά  ανά  έτος  μέχρι  τουλάχιστον  το  ποσό  του
1.000.000,00€, συμπεριλαμβανομένης ευθύνης προϊόντος.

9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην
οποία θα δηλώνει:

 Ότι υπάρχουν και θα μπορούν να παρέχονται τα ανταλλακτικά που πιθανόν θα χρειαστούν για τα
προσφερόμενα είδη των άρθρων 1, 2 και 6 για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών από την ημερο-
μηνία οριστικής παραλαβής (εκδοθείσα από την/τις κατασκευάστρια/ες εταιρεία/ες).
 Ότι τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1, 2 και 6 (προφανώς εξαιρούμενες οι βλάβες που μπορεί
να οφείλονται σε κακούς χειρισμούς, κακή μεταχείριση ή βανδαλισμό) συνοδεύονται κατ΄ ελάχιστο
από  διετή  (2)  εγγύηση  από  την  ημερομηνία  οριστικής  παραλαβής  (εκδοθείσα  από  την/τις  κατα-
σκευάστρια/ες εταιρεία/ες).
 Ότι ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης όλων των υπό προμήθεια ειδών δεν θα είναι μεγαλύτε-
ρος από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες (εκδοθείσα από τον υποψήφιο προμηθευτή).
 Ότι μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (και πριν την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής)
του συνόλου των ραμπών/στοιχείων του υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας (προσφερόμενου είδους
του άρθρου 2) θα προσκομίσει βεβαίωση ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα (οργανισμό) ελέγχου &
πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό ότι η εγκατάσταση του υπαίθριου πάρκου τροχοσανί-
δας (Skate Park) στον χώρο τοποθέτησής του, καθώς και οι χώροι ασφαλείας του συμμορφώνονται με
το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14974: 2006 + A1: 2010 «Facilities for users of roller sports equipment -
Safety requirements and test methods» (εκδοθείσα από τον υποψήφιο προμηθευτή).
 Ότι θα προσκομίσει για τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1 και 2 (και πριν την ημερομηνία της
οριστικής παραλαβής) οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και τον ενδεικτικό χρόνο επιθε-
ώρησης (εκδοθείσα από τον υποψήφιο προμηθευτή).

Άρθρο 17ο

Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν. 4412/2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προδιαγραφή
Απαιτείται

επί ποινή
αποκλεισμού

Δήλωση

Συμμόρφωσης

(από
υποψήφιο)

Παραπομπή

Τεκμηρίωσης

(από
υποψήφιο)

1. Υπεύθυνες Δηλώσεις
Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.
1599/1986  (Α΄  75)  του  προσφέροντος,  στην  οποία  θα
δηλώνει:

α) ότι  έλαβε  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των
συνημμένων  παραρτημάτων  της  και  αποδέχεται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β) ότι  έλαβε  γνώση των  τοπικών  συνθηκών υλοποίησης
της προμήθειας,  καθώς και  ότι  ο τόπος και  ο χρόνος
παράδοσης των προσφερόμενων ειδών σε κατάσταση
πλήρους  λειτουργίας  θα  είναι  σύμφωνος  με  τα
οριζόμενα στα παραρτήματα της διακήρυξης.

γ) ότι τα προσφερόμενα είδη και ειδικότερα των άρθρων
1, 2 και 6 δεν έχουν καμία απόκλιση από τις τεχνικές
προδιαγραφές  της  Μελέτης  που  αποτελεί
αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  διακήρυξης,  ή
εφόσον  έχουν  αποκλίσεις  στις  διαστάσεις  τους
(περισσότερο  από  5%  και  -5%),  θα  πρέπει  ο
ενδιαφερόμενος  να  καταθέσει  αναλυτικά  σχέδια  του
προσφερόμενου είδους και να τις  αναφέρει ρητά, με
περιγραφή και αιτιολόγηση στο Φύλλο Συμμόρφωσης
των  Παραρτημάτων  της  διακήρυξης  προκειμένου  να
αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

δ) τον  κατασκευαστικό  οίκο  και  τη  χώρα  προέλευσης
κατασκευής των προσφερόμενων ειδών, καθώς και το
εργοστάσιο  το  οποίο  θα  κατασκευάσει  τα  υπό
προμήθεια  είδη  εν  όλω  ή  εν  μέρει  και  τον  τόπο
εγκατάστασής του (πλήρη Δ/νση, στοιχεία επικοινωνίας
κτλ.).

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1,2 και 6, στην
περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο
ίδιος  το  τελικό  προϊόν  των  υπό  προμήθεια  ειδών,
απαιτείται  δήλωση  του  κατασκευαστή  του  τελικού
προϊόντος,  ότι  έχει  αποδεχθεί  έναντι  του
προσφέροντος  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης
προμήθειας  σε  περίπτωση  κατακύρωσης  στον
προμηθευτή  υπέρ  του  οποίου  έγινε  η  αποδοχή.  Στη
δήλωση  αυτή  θα  περιλαμβάνονται  τα  στοιχεία  του
διαγωνισμού και η επωνυμία του Δήμου, καθώς και τα
στοιχεία  του  οικονομικού  φορέα  υπέρ  του  οποίου
γίνεται η αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας.

ΝΑΙ
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Προδιαγραφή Απαιτείται

επί ποινή
αποκλεισμού

Δήλωση

Συμμόρφωσης

(από
υποψήφιο)

Παραπομπή

Τεκμηρίωσης

(από υποψήφιο)

2. Πρότυπα Ασφαλείας

Αντίγραφα  Πιστοποιητικά  Συμμόρφωσης των
κατασκευαστριών  εταιρειών  για  τα  προσφερόμενα  είδη
των άρθρων 1 και 2: 

Άρθρο 1  o     
Αντίγραφο  Πιστοποιητικό από  διαπιστευμένο  φορέα
(οργανισμό) ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για
το σκοπό αυτό ότι εφαρμόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις
του  Ευρωπαϊκού  Προτύπου  ΕΝ  15312:  2007  +  Α1:  2010
«Free  access  multi-sports  equipment  -  Requirements,
including safety and test methods» (ΕΛΟΤ ΕΝ 15312 + Α1
«Ελεύθερα  προσβάσιμος  εξοπλισμός  πολλαπλών
αθλημάτων  -  Απαιτήσεις,  συμπεριλαμβανομένης
Ασφάλειας και Μεθόδων Δοκιμής») ή άλλου ισοδύναμου
προτύπου.

Άρθρο 2  ο     
Αντίγραφο  Πιστοποιητικό από  διαπιστευμένο  φορέα
(οργανισμό) ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για
το  σκοπό αυτό  ότι  η  μονάδα  παραγωγής  εφαρμόζει  και
υλοποιεί  τις  απαιτήσεις  του  Ευρωπαϊκού  Προτύπου  EN
14974: 2006 + Α1: 2010 «Facilities for users of roller sports
equipment - Safety requirements and test methods» (ΕΛΟΤ
ΕΝ  14974  +  Α1  «Εγκαταστάσεις  για  χρήστες  αθλητικού
εξοπλισμού  με  τροχούς  -  Απαιτήσεις  Ασφαλείας  και
Μέθοδοι  Δοκιμής»)  στο  σχεδιασμό  και  την  κατασκευή
εγκαταστάσεων  για  χρήστες  αθλητικού  εξοπλισμού  με
τροχούς ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

ΝΑΙ

3. Σχέδια

Σχέδια των  κατασκευαστριών  εταιρειών  για  τα
προσφερόμενα είδη των άρθρων 1 και 2:

Άρθρο 1  ο     

 Προοπτικό  (τρισδιάστατο)  έγχρωμο  χωροταξικό
σχέδιο  του  προτεινόμενου  (ελεύθερα  προσβάσιμου)
εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων.

 Σχέδια  στα  οποία  αποτυπώνονται  η  όψη  και  η
κάτοψη του προτεινόμενου  (ελεύθερα προσβάσιμου)
εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων υπό κλίμακα.

Άρθρο 2  ο     

 Κάτοψη  της  προτεινόμενης  εγκατάστασης  (με
αναγραφόμενη κλίμακα) στην οποία θα αποτυπώνεται
η  τοποθέτηση  κάθε  μεμονωμένου
(προδιαγραφόμενου)  στοιχείου  του  εξοπλισμού  στο
χώρο  τοποθέτησής  του,  καθώς  και  οι  περιοχές
ασφαλείας των στοιχείων της εγκατάστασης σύμφωνα
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14974: 2006 + Α1: 2010
«Facilities for users of roller sports equipment - Safety
requirements  and  test  methods»  (ΕΛΟΤ  ΕΝ  14974  +
Α1). (συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

ΝΑΙ
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Προδιαγραφή
Απαιτείται

επί ποινή
αποκλεισμού

Δήλωση

Συμμόρφωσης

(από
υποψήφιο)

Παραπομπή

Τεκμηρίωσης

(από υποψήφιο)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

 Κάτοψη  της  προτεινόμενης  εγκατάστασης  (με
αναγραφόμενη  κλίμακα)  στην  οποία  θα
αποτυπώνεται  η  τοποθέτηση  κάθε  μεμονωμένου
(προδιαγραφόμενου)  στοιχείου  του  εξοπλισμού  στο
χώρο  τοποθέτησής  του,  καθώς  και  οι  αποστάσεις
μεταξύ των στοιχείων της εγκατάστασης.

 Προοπτική  απεικόνιση  ή  τρισδιάστατο  έγχρωμο
χωροταξικό  σχεδιάγραμμα  της  προτεινόμενης
εγκατάστασης,  στο  οποίο  θα  αποτυπώνεται  η
τοποθέτηση των οργάνων στο χώρο.

 Σχέδια στα οποία αποτυπώνονται οι όψεις και οι
κατόψεις όλων των συνδυασμών υπό κλίμακα με τη
δυνατότητα ελέγχου της τήρησης των απαιτήσεων του
ανωτέρω Ευρωπαϊκού Προτύπου στον σχεδιασμό.

 Σχέδιο  Πινακίδας  Πληροφόρησης/Κανόνες
Χρηστών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
και τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα πρότυπα.

ΝΑΙ

4. Δείγματα

Δείγματα εις διπλούν των κατασκευαστριών εταιρειών για
τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1 και 2:

Άρθρο 1  ο     
Της  περιμετρικής  (ανακρουστικής)  επιφανείας  άθλησης
από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας,
πάχους  19  mm,  με  δυο  έγχρωμες  εξωτερικές  στρώσεις
πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση πάχους 15 mm, από
100%  ανακυκλωμένο  και  ανακυκλώσιμο  υλικό,  όπως
περιγράφεται  αναλυτικά  στο  άρθρο  1  της  παρούσας
μελέτης.  

Άρθρο 2  ο     

 Της επιφανείας κύλισης της τροχοσανίδας

 Του υποστρώματος (επί του σκελετού/κατασκευής
υποστήριξης)

 Των πλευρικών επιφανειών (σκελετού/κατασκευή
υποστήριξης)  και  της  επικάλυψης  των  πλευρικών
επιφανειών

ΝΑΙ

5. Λεπτομερής Περιγραφή

Λεπτομερής  Τεχνική  Περιγραφή  (στην  Ελληνική  γλώσσα)
για κάθε προσφερόμενο είδος και σύμφωνα με τα Τεχνικά
Χαρακτηριστικά  των  προσφερόμενων  ειδών  με  βάση  τις
«Τεχνικές Προδιαγραφές».

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

ΝΑΙ
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Προδιαγραφή Απαιτείται

επί ποινή
αποκλεισμού

Δήλωση

Συμμόρφωσης

(από
υποψήφιο)

Παραπομπή

Τεκμηρίωσης

(από υποψήφιο)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Για το προσφερόμενο είδος του άρθρου 2, η λεπτομερής
τεχνική  περιγραφή  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να
συνοδεύεται από φύλλα κατασκευαστικών λεπτομερειών,
τα  οποία  θα  παρουσιάζουν  την  τυπική  μέθοδο
κατασκευής, καθώς και γραπτή επεξήγηση των υλικών.

ΝΑΙ

6. Επίσημα prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων

Επίσημα prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων των
κατασκευαστριών  εταιρειών  για  όλα  τα  προσφερόμενα
είδη εκτός των άρθρων 3, 4, 5 και 7.

ΝΑΙ

7. Πιστοποιητικά Ασφάλισης
Αντίγραφα Πιστοποιητικά  Ασφάλισης  των  κατασκευα-
στριών εταιρειών για τα προσφερόμενα είδη των άρθρων
1 και 2: 

Άρθρο 1  ο  
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφάλισης (εν ισχύ Ασφαλιστή-
ριο  Συμβόλαιο  Αστικής  Ευθύνης)  του  παραγωγού  (κατα-
σκευαστή).  Πιστοποιητικό  Ασφάλισης  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι υφίσταται εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο
γενικής αστικής ευθύνης με  τουλάχιστον όριο αποζημίω-
σης ανά συμβάν το ποσό των 1.000.000,00 € και αθροιστι-
κά το ποσό των 1.000.000,00 €, συμπεριλαμβανομένης ευ-
θύνης προϊόντος.   

Άρθρο 2  ο  
Αντίγραφο  Πιστοποιητικού  Ασφάλισης  (εν  ισχύ
Ασφαλιστήριο  Συμβόλαιο  Αστικής  Ευθύνης)  του
παραγωγού  (κατασκευαστή)  για  σχετική  δραστηριότητα
όπως κατασκευή και πώληση ραμπών skate. Πιστοποιητικό
Ασφάλισης από το οποίο να προκύπτει ότι  υφίσταται  εν
ισχύ  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  γενικής  αστικής  ευθύνης
για την κάλυψη σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών ανά
συμβάν τουλάχιστον μέχρι το ποσό των 1.000.000,00 € και
αθροιστικά  ανά έτος  μέχρι  το  ποσό των 1.000.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένης ευθύνης προϊόντος.

ΝΑΙ

8. Υπεύθυνες Δηλώσεις
Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.
1599/1986  (Α΄  75)  του  προσφέροντος,  στην  οποία  θα
δηλώνει:

 Ότι  υπάρχουν  και  θα  μπορούν  να  παρέχονται  τα
ανταλλακτικά που πιθανόν θα χρειαστούν για τα προσφε-
ρόμενα είδη των άρθρων 1, 2 και 6 για το χρονικό διάστη-
μα των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία οριστικής πα-
ραλαβής  (εκδοθείσα από την/τις κατασκευάστρια/ες εται-
ρεία/ες).
 Ότι τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1, 2 και 6

(προφανώς εξαιρούμενες οι βλάβες που μπορεί να οφείλο-
νται σε κακούς χειρισμούς,  κακή μεταχείριση ή βανδαλι-

ΝΑΙ
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σμό) συνοδεύονται  κατ΄  ελάχιστο από διετή (2) εγγύηση
από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής (εκδοθείσα από
την/τις κατασκευάστρια/ες εταιρεία/ες).
 Ότι  ο χρόνος παράδοσης και  εγκατάστασης όλων

των υπό προμήθεια ειδών δεν θα είναι μεγαλύτερος από
εκατόν  ογδόντα  (180)  ημερολογιακές  ημέρες  (εκδοθείσα
από τον υποψήφιο προμηθευτή).
 Ότι  μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (και

πριν  την  ημερομηνία  της  οριστικής  παραλαβής)  του  συ-
νόλου των ραμπών/στοιχείων του υπαίθριου πάρκου τρο-
χοσανίδας (προσφερόμενου είδους του άρθρου 2) θα προ-
σκομίσει  βεβαίωση  ελέγχου  από  διαπιστευμένο  φορέα
(οργανισμό) ελέγχου & πιστοποίησης διαπιστευμένου για
το σκοπό αυτό ότι η εγκατάσταση του υπαίθριου πάρκου
τροχοσανίδας (Skate Park) στον χώρο τοποθέτησής του, κα-
θώς και οι χώροι ασφαλείας του συμμορφώνονται με το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14974: 2006 + A1: 2010 «Facilities
for users of roller sports equipment - Safety requirements
and test methods» (εκδοθείσα από τον υποψήφιο προμη-
θευτή).
 Ότι θα προσκομίσει για τα προσφερόμενα είδη των

άρθρων 1 και 2 (και πριν την ημερομηνία της οριστικής πα-
ραλαβής)  οδηγίες  εγκατάστασης  και  συντήρησης,  καθώς
και τον ενδεικτικό χρόνο επιθεώρησης (εκδοθείσα από τον
υποψήφιο προμηθευτή).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Αρ. Διακήρυξης :       44941/2018    

ΤΙΤΛΟΣ  :  «Προμήθεια  έτοιμων  γηπέδων,  αθλητικών
εγκαταστάσεων κτλ»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤA

ΤΙΜΗ
ΜΟΑΝΑΔΟΣ

(€)
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12,00 μ. x 
20.00 μ. 

(CPV 37450000-7)

ΤΜΧ 6

2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΜΠΩΝ/ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24,60 μ. x 18,00 μ.

(CPV 37451000-4)

ΤΜΧ 1

3
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
Η΄ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
(CPV 44114100-3)

Μ2 1.763

4

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΣΕ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΒΑΣΗΣ 
ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η΄ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
(CPV 45236100-1)

Μ2 1.320

5

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η΄ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
(CPV 34928200-0)

ΜΜ 380

6
ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 9 Μ ΜΕ ΔΥΟ 
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 400 W
(CPV 34928520-9)

ΤΜΧ 28

7 ΧΤΕΝΙΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η΄ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
(CPV 44114100-3)

Μ2 625

8 ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΡΑΜΠΩΝ/ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 
ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΜΧ 1
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(CPV 79132000-8)

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΕΕΕΣ 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) είναι αναρτημένο ξεχωριστά, ως αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας διακήρυξης, στο χώρο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  σε μορφή αρχείου .pdf και σε
μορφή αρχείου .xml., για χρήση της ηλεκτρονικής έκδοσης (eΕ.Ε.Ε.Σ.) που παρέχεται αποκλειστικά στη
διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευση
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερί-
δα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθε-
ση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
44941/12-12-2018
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρ-
χει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφο-
ρίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παρα-
πομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΛ
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση ελεύθερα προσβάσιμου εξοπλισμού πολλαπλών αθλημάτων για τη δη-
μιουργία έξι (6) γηπέδων διαστάσεων 12,00m x 20,00m και ενός (1) υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας διαστάσεων
24,50m x 18,00m, μετά των απαραίτητων φωτιστικών σωμάτων και λοιπών υλικών, εντός των γεωγραφικών ορίων
του Δήμου Λαρισαίων
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
(εάν υπάρχει):
44941/12-12-2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
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Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρ-
χει

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστή -
ριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμε-
νης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι
με αναπηρία ή μειονεξία
-
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών
φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ
του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπο-
γράψτε το μέρος VI.
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατί-
θεται αυτή δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
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α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθή -
κοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υπο -
βάλει προσφορά:
-
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδο-
τημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κα-
τωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα
Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρω-
μένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμ-
βάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως
τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προ -
σωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις  πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και  V για κάθε μία από τις  σχετικές
οντότητες.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίωνδεν στηρίζεται ο οικονο-
μικός φορέας
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον ανα -
θέτοντα φορέα).
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργο -
λαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων:
-
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών
που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;  Όπως ορίζεται  στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  της  24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτή -
των ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά
όπωςορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
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Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά  το μέγιστο ή
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1
της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με κατα -
δικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του
Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευ -
θείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποί -
ησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρη -
ματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η οποία
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλί -
ου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία εί-
ναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από
τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ήδιοικητική απόφαση;

❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελε-
σίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου απο-
κλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινω-
νικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστί-
μων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτο -
ντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελε-
σίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου απο-
κλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινω-
νικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστί-
μων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό πα-
ράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
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Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαί-
ου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού δικαίου;
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγ -
γραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει,  εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού δικαίου;
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγ -
γραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές
δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικο-
νομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι

URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές
δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικο-
νομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές
δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικο-
νομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές
δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση
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έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικο-
νομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστή-
ριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές
δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικο-
νομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές
δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικο-
νομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγω-
νισμού;
Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο
εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία,
τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμ -
βασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την 
συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης
με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφο-
ριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξα-
κρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
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γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτο-
ντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεο-
νέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που εν -
δέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περι-
γράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει
της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
-
Μέσος κύκλος εργασιών
-
---
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκλη-
ρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού
φορέα:
Προσδιορίστε
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-
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας
έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
-
Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
Αποδέκτες
-
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο
τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους,
βλέπεμέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς πιστοποίηση γνησιότητας
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές
ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
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Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή
και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκο-
μίσω 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 έκδο -
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον ανα -
θέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτε-
ρο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχε-
τικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως
καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υπο-
βληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας 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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