
 

  
Σελίδα 1

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ   
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,             
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Άγιος Νικόλαος:  04/11/2022 
Αριθμ. Πρωτ.:     14916 

 
 

Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

για την Προμήθεια με τίτλο: 

 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ  

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

 

 

 

 

  





 

  
Σελίδα 2

 

Περιεχόμενα 

1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ ................................................................................................................................ 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ................................................................................................................... 5 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ............................................................ 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ .................................................................................................................................................. 7 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ............................................................................. 11 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ .................................................................................................................................................... 11 
1.7 ΑΡΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ .................................................................................................... 12 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ..........................................................................................................13 

2.1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ......................................................................................................................................... 13 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης .............................................................................................................................. 13 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ............................................................................... 13 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ............................................................................................................................... 13 
2.1.4 Γλώσσα........................................................................................................................................................ 14 
2.1.5 Εγγυήσεις .................................................................................................................................................... 14 
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ......................................................................................................... 15 

2.2 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ .......................................................................................... 15 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ................................................................................................................................ 15 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................................. 16 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ..................................................................................................................................... 17 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ...................................................................... 20 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................................................... 20 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................ 21 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ......................................... 21 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ................................................................................................................... 21 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ...................................................................................................... 22 

2.3 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................................. 29 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................................................................................... 29 

2.4 ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ................................................................................................................ 29 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................... 29 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................ 29 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................................. 32 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών .............................................................................................................................................................. 33 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................................. 33 
3.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών .................................................................................................................... 34 

3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....................................................................................36 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ............................................................................................................ 36 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών .................................................................................................... 36 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ............................................................................................................................. 36 

3.2 ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ................... 37 
3.3 ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ - ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 39 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ .................................................................................. 40 
3.5 ΜΑΤΑΊΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ........................................................................................................................................ 42 

4 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................43 

4.1 ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ  (ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ, ΚΑΛΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ) .................................................................................................... 43 
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ..................................................................................................... 43 





 

  
Σελίδα 3

 

4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................................................. 44 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ ...................................................................................................................................................... 44 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΗΣ ....................................................................................................... 45 
4.6 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΎΣ ΛΎΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................ 45 

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................................47 

5.1 ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ............................................................................................................................................. 47 
5.2 ΚΉΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΦΟΡΈΑ ΕΚΠΤΏΤΟΥ - ΚΥΡΏΣΕΙΣ ................................................................................................. 47 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ...................................................................... 49 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ ............................................................................................................................... 49 

6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ..................................................................................................................................51 

6.1 ΧΡΌΝΟΣ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΏΝ .................................................................................................................................. 51 
6.2 ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΥΛΙΚΏΝ - ΧΡΌΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΥΛΙΚΏΝ ..................................................................................... 52 
6.3 ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ .................................................................................................... 53 
6.4 ΕΓΓΥΗΜΈΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ...................................................................................................................... 53 

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .................................................................................................................................................55 

7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι– ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ .............................. 55 
ΑΡΙΘ. 32/3368/05-03-2020 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ 
58/8626/06-06-2018 ΜΕΛΈΤΗΣ) ΠΟΥ ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 67/23-03-2020 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ......................... 55 
7.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ––ΕΕΕΣ .................................................................................................................................... 84 
7.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ   -   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .............................................................................................. 111 
7.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................. 113 
7.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ––ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ............................. 120 

 
 
 

 

 

  





 

  
Σελίδα 4

 

1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Αγίου Νικολάου 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997744454 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.Ε87201.00005 

Ταχυδρομική διεύθυνση Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου-
Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος 

Πόλη Άγιος Νικόλαος 

Ταχυδρομικός Κωδικός ΤΚ 72100 

Τηλέφωνο 2841340156 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) xliasou@dimosagn.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΑΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΜΕΤΖΟΥ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.eprocurement.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) http://www.dimosagn.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
  Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και 
συγκεκριμένα στον Υποτομέα 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 στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 
 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr  καθώς και την 

ιστοσελίδα του ΔήμουΑγ. Νικολάου:   agiosnikolaos.gr 
δ)  H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL):www.promitheus.gov.gr  
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-
2020", ΚΩΔ. ΣΑΕ 1551. Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Αγ. Νικολάου, Κωδ. ΣΑ Ε1551. Η δαπάνη για τη 
σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.64.7341.01 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αγίου Νικολάου 
οικονομικού έτους 2022, με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  10664 / 05-08-2022 (ΑΔΑΜ: 
22REQ011368797, ΑΔΑ: Ω2ΑΓΩΚΨ-ΚΜΑ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για 
το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 881 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & 
Εντολών Πληρωμής του Δήμου Αγίου Νικολάου.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2019ΣΕ15510003). 
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ  και είναι ενταγμένο ως 
υποέργοΝο 1 της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-20» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. 
πρωτ. 623/108/A3/04-02-2019 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και τις με αρ. πρωτ. 
1212/Β3/250/27-02-2019,  5733/Β3/1420/26-10-2020 και 6883/29-12-2021 τροποποιήσεις της και έχει 
λάβει κωδικό MIS5029992.  
 

1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμωνθαλάσσιων 
προορισμών στο Δήμο Αγίου Νικολάου δηλαδή η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ανθρώπων με 
κινητικές αναπηρίες ή με περιορισμένηκινητικότητα σε τέσσερις (4) παραλίες του Δήμου Αγίου Νικολάου, 
συμβάλλοντας στην εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχήςαλλά και στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών 
απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και στην προσέλκυση επισκεπτών ατόμωνμε αναπηρίες καθώς 
και άλλων εμποδιζόμενων ατόμων.  

Με τη βοήθεια συγκεκριμένων κριτήριων επιλέχθηκαν οι παρακάτω τέσσερις (4) δημοτικές παραλίες με 
ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό: Άμμος καιΚιτροπλατεία στην πόλη του Αγίου Νικολάου, Σχίσμα Ελούντας 
και Άγιος Παντελεήμονας Καλού Χωριού. Στις παραλίες αυτές προβλέπεται η δημιουργία των κατάλληλων 
ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο 
κολύμβησης, που αφορούν την ψυχαγωγία καιτην άθληση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή 
περιορισμένης κινητικότητας (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένηόραση, κ.λπ.), 
συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση αλλά και στην άρση της περιθωριοποίησής τους από το 
κοινωνικόσύνολο. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων διατάξεων για την αυτόνομη 
πρόσβασηεμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα και μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως: 
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•Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για ΑμεΑ (CPV: 44211200-4) 

•Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (χημική ή βιολογικήτουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ (CPV: 
24955000-3) 

• Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά. (CPV: 39515400-9) 

• Μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ(CPV: 33196200-2) 

•Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για ΑμεΑ(CPV:44191000-5) 

• Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα) (CPV: 34928471-0) 

• Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ (CPV: 45233270-2) 

• Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας (συναγερμός) (CPV: 35121700-5) 

• Σύστημα παρακολούθησης καιρικών συνθηκών παραλίας-Εφαρμογή Τηλεμετρίας(CPV: 38291000-1) 

• Δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου προσβασιμότητας (CPV: 72300000-8) 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (ομάδα ειδών): 
 

 ΤΜΗΜΑ (ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ) Α'   

Περιγραφή Είδους Τιμή 
μονάδος 

Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

% 
Αξία με 

ΦΠΑ 
Μη μόνιμη βοηθητική διάταξη 
για την αυτόνομη πρόσβαση 
ΑμεΑ (CPV: 33196200-2) 

23.000,00 Τεμ. 4 92.000,00 13 103.960,00 

Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο 
αποδυτήριο προδιαγραφών 
για ΑμεΑ (CPV: 44211200-4) 

4.500,00 Τεμ. 4 18.000,00 24 22.320,00 

Σύστημα αντικλεπτικής 
προστασίας (συναγερμός) 
(CPV: 35121700-5) 

650,00 Τεμ. 4 2.600,00 24 3.224,00 

Σύστημα παρακολούθησης 
καιρικών συνθηκών παραλίας 
– Εφαρμογή Τηλεμετρίας 
(CPV: 38291000-1) 

3.000,00 Τεμ. 1 3.000,00 24 3.720,00 

Δημιουργία ψηφιακού 
ιστότοπου προσβασιμότητας 
(CPV: 72300000-8) 

5.000,00 
Κατ΄αποκοπή 

παροχή 
υπηρεσιών 

1 5.000,00 24 6.200,00 

Συνολική  Αξία  120.600,00  139.424,00 
 

 ΤΜΗΜΑ (ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ) Β'   

Περιγραφή Είδους Τιμή 
μονάδος 

Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Μερική 

Αξία 
Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής 
(χημικήτουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ 
(CPV: 24955000-3) 4.500,00 Τεμ. 1 4.500,00 
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Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής 
(βιολογικήτουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ 
(CPV: 24955000-3) 

6.500,00 Τεμ. 1 6.500,00 

Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για ΑμεΑ 
(CPV:44191000-5) 80,00 Μέτρο 213 17.040,00 
Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά. 
(CPV: 39515400-9) 1.500,00 Τεμ. 8 12.000,00 
Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης 
αποκλειστικά για ΑμεΑ (CPV: 45233270-2) 1500,00 

Κατ΄αποκοπ
ή εργασία 5 7.500,00 

Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα) 
(CPV: 34928471-0) 2.000,00 Τεμ. 4 8.000,00 

Καθαρή Αξία  55.540,00 
Αξία ΦΠΑ 24%  13.329,60 

Συνολική  Αξία με ΦΠΑ  68.869,60 
 
 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα (τεμάχια/μέτρα) κάθε τμήματος (ομάδα ειδών) με ποινή αποκλεισμού, όπως 
παρουσιάζονται στην μελέτη της Δ/νσης Μελετών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
Είναι δυνατή η ανάθεση όλων των τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα αρκεί σε κάθε τμήμα να είναι ο 
μειοδότης. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 208.293,60 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 
&24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 176.140,00 €ΦΠΑ : 32.153,60 €). 
Η διάρκεια της σύμβασης εκάστου τμήματος (ομάδα ειδών) ορίζεται  σε 120 ημέρες από την υπογραφή 
της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι (ΑΡΙΘ. 32/3368/05-03-2020 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ όπως 
εγκρίθηκε με την 67/23-03-2020 Απόφαση του Δ.Σ. Αγίου Νικολάου). 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριοτης πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει 
τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

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

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
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 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιωνσυβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

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

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησηςμε θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

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

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

 Tις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν.4555/2018 ΦΕΚ 133 Α΄19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της οικονομικής αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)» 

 του ν. 3463/2006 Α΄114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

 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 , 

 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2001 ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ) (σε 
αντικατάσταση της αναφοράς: του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) [συμπληρώνεται κατά 
περίπτωση]), 

 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”, 

 Της με αρ. 56902/215/02.06.2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με την οποία τροποποιείται η με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) 
Απόφαση του ΥπουργούΑνάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

 Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006, 
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 Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 

 Του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνου Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για 
το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αριθμ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014. 17. Την αριθμ. 
C(2014) 10162/18.12.2014 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 
2014-2020 (CCI 2014GR16M2OP001), όπως ισχύει κάθε φορά,  

 Την υπ' αρ. 134453/23.12.15 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 
46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573 Β')» (Β' 2857).  

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

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

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

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

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

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

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

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

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

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

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
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Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

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

 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, 

 της με αριθ. 137675/EΥΘΥ1016, (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάστασης της υπ’ αριθ. 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» 

 `Την με Α.Π. ΕΥΔ 6254/878/Α3/27/11/2017 (ΑΔΑ: 6ΙΕ8465ΧΙ8-ΒΔΔ) Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 
στο Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Κωδ. Πρόσκλησης 075 και α/α ΟΠΣ 
2309) με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών»  

 Την Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. ΕΥΔ 
623/108/Α3/04.02.2019 για την ένταξη της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» και τις με αρ. πρωτ. 
1212/Β3/250/27-02-2019,  5733/Β3/1420/26-10-2020 και 6883/29-12-2021 τροποποιήσεις της με 
Κωδικό ΟΠΣ 5029992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ≪Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014- 2020≫ 

 την με Α.Π. 4569/29-07-2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη 
της για το υποβληθέν από το Δήμο Αγ. Νικολάου σχέδιο του τεύχους δημοπράτησης του παρόντος 
έργου και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί 

 Την αριθμ. 881/05-08-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά τη δέσμευση ποσού 
208.293,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2022. 

 Την αριθμ.  205/2022   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία ο αρχικός 
διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος και για τις δύο Ομάδες ειδώνγια τους λόγους που αναφέρονται στα 
πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 903_904/2021 Απόφαση της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και την υπ΄ αριθμ. 40/2021 Απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου. 
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 Την αριθμ.285/13-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί επανάληψης της διενέργειας της 
προμήθειας με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και έγκρισης των νέων όρων διακήρυξης και 
των λοιπών εγγράφων της σύμβασης 

 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. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 
15:00 μ.μ. 

 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 143344, 
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016 :  

 σε μια τοπική εφημερίδα (Ανατολή) και 
 σε μια νομαρχιακή εφημερίδα (Νέα Επαρχία) 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:   agiosnikolaos.gr( Ενημέρωση/Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί) 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων του αρχικού και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού στον Ελληνικό Τύπο 
βαρύνει τον Ανάδοχοκαι σε περίπτωση περισσοτέρων, επιμερίζεται σ’ αυτούς ανάλογα με το ποσό της 
συμβατικής αξίας του κάθε τμήματος-Ομάδας ειδών (Άρθρο 77 παρ.5 Ν.4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 
παρ.3 Ν.3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ.1 περ. 35 & 379 παρ.12 Ν.4412/2016. 
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

- η παρούσα Διακήρυξη με τα κάτωθι Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

Παράρτημα Ι: η υπ’ αριθμ. 32/3368/05-03-2020 Μελέτη της Δ/νσηςΜελετών του Δήμου Αγίου 
Νικολάουόπως εγκρίθηκε με την 67/23-03-2020 Απόφαση του Δ.Σ. Αγίου Νικολάου 

Παράρτημα ΙΙ: το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Σύμβασης 

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

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 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 υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται. 

 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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
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στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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 περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης το ύψος της 
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ του κάθε τμήματος. Αναλυτικά 
τα ποσά της εγγύησης συμμετοχής για κάθε τμήμα παρουσιάζονται στην παράγραφο 2.2.2.1. 

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
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με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης 

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

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

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 που 
ανέρχεται στο ποσό του 2% της προϋπολογιζόμενης αξίαςτης σύμβασης άνευ ΦΠΑ., ποσού 3.522,80 €. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς μόνο για ένα από τα Τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της προϋπολογιζόμενης αξίας, άνευ ΦΠΑ του κάθε τμήματος. 

Αναλυτικά παρακάτω φαίνεται το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για κάθε τμήμα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 

ΤΜΗΜΑ  Α 120.600,00 2.412,00 
ΤΜΗΜΑ  Β 55.540,00 1.110,80 
 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, διαφορετικά 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. 

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

 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 

 

2.2.2.3.Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 





 

  
Σελίδα 17

 

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητηκαταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
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απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:  
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 
2.2.3.3 Δεν παρέχεται «πρόβλεψη μη αποκλεισμού στους παραπάνω λόγους» 

2.2.3.4. Αποκλείεταιαπό τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισηςή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 
τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 
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2.2.3.5. 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 
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.7. 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. 

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

 

Κριτήρια Επιλογής 

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν ότι διαθέτουν ελάχιστο μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών για τα τελευταία τρία (3) έτη (2018, 2019, 2020) ίσο με το 100% του προϋπολογισμού χωρίς 
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Φ.Π.Α. του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία  υποβάλει προσφορά (για την περίπτωση οικονομικών 
φορέων που υποβάλλουν και για τα 2 τμήματα προσφορά). 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε, για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, να διαθέτουν ελάχιστο 
μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με το ποσό του προϋπολογισμού της τμήματος που υποβάλει προσφορά, 
χωρίς το Φ.Π.Α. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας διαγωνιζόμενων (οικονομικών φορέων) η απόδειξη της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας αρκεί να ικανοποιείται συνολικά (αθροιστικά) για τα μέλη 
της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
οι οικονομικοί φορείς: 

Απαιτείταικατά τη διάρκεια της τελευταίαςτριετίας πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορώννα έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει επιτυχώς σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας, συναφούς  
αντικειμένου με το αντικείμενο του Τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Η απαίτηση αυτή 
δύναται να πληρείται αθροιστικά από περισσότερα του ενός έργα. Τα ποσά των εν λόγω συμβάσεων θα 
πρέπει να έχουν αθροιστικά ύψος κατ’ ελάχιστον ίσο με το 100%  του προϋπολογισμού του κάθε 
τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
το εξής:Κάθε οικονομικός φορέας που υποβάλει προσφορά ανά τμήμα ή τμήματα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος κατά ISO 9001/2008, ή ισοδύναμό του, εν ισχύ. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

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

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

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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Η τοποθέτηση-εγκατάσταση του εξοπλισμού, όπως περιγράφεται στη σχετική μελέτη, γίνεται υποχρεωτικά 
από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από 
τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

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

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση. 
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
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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 II το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣκαταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

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

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
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ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
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προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ και υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 
B. 2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
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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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη 
άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 

1. Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη 
χρηματοοικονομική τους επάρκεια και φερεγγυότητα προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του 
έργου. Συγκεκριμένα: 
 Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 2018, 

2019, 2020. Σε περίπτωση υποψηφίων, που διαρκεί ακόμη η προθεσμία δημοσίευσης των 
οικονομικών καταστάσεων χωρίς αυτές να έχουν δημοσιευθεί, είναι υποχρεωτική η κατάθεση 
Υπεύθυνης Δήλωσης ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης 
με τα ανωτέρω στοιχεία για τα αντίστοιχα έτη. Για τους οικονομικούς φορείς που εδρεύουν στο 
εξωτερικό, προσκομίζονται τα αντίστοιχα – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι – δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην κατάρτιση 
ισολογισμών θα πρέπει να προσκομιστεί το έντυπο Ε3 των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων όπως αναφέρεται και παραπάνω στην ίδια παράγραφο. Στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος εδρεύει στο εξωτερικό, τα αντίστοιχα ισχύοντα αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση 
που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος taxis ή 
Εκκαθαριστικά Σημειώματα ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά. 

 Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις 
διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχει η ανωτέρω 
επάρκεια. 

 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση το 
σχετικό κριτήριο πρέπει να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. 

Β.4. Γιατην απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας  της παραγράφου 2.2.6  οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν: 

Α) Αν οι αποδέκτες των προμηθειών είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(Αναθέτουσες Αρχές), η παροχή των παραπάνω προμηθειών αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις ή 
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής (ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα), τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης / 
πρωτοκόλλου παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης, που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή / αποδέκτης. 
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Β) Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση της σχετικής 
έγγραφης σύμβασης, αντίγραφο εξοφλητικού τιμολογίου και extraitτράπεζας.  
Γ) Αν στις ανωτέρω συμβάσεις ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετείχε ως μέλος Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, επιπρόσθετα προσκομίζει αντίγραφο Συμφωνητικού που να αποδεικνύεται το ποσοστό 
συμμετοχής 
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας οι παραπάνω απαιτήσεις μπορεί να καλύπτονται  από τουλάχιστον 
έναμέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. 

 
Β.5.Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ISO ή άλλο 
ισοδύναμο, εν ισχύ. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης. 
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας η παραπάνω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται από τουλάχιστον ένα  
μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. 
 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 





 

  
Σελίδα 28

 

 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 
 
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
Β.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύμβαση.  
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  
 
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  
 
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
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 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμήςεπί του συνόλου του κάθε τμήματος (Α, Β) του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1.3  της παρούσας διακήρυξης. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης(32/3368/05-03-2020 Μελέτη της Δ/νσης Μελετών), για ένα ή για όλα τα τμήματα του 
εξοπλισμού της παρ. 1.3 

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 αυτής. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσαυπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 
(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες).  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
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στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

2.4.2.3.Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
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ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
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αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 
 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα ΙΙ  αυτής.  
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποPDF. 
 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές/Τιμολόγιο/Γενικές Τεχνικές 
Υποχρεώσεις/Εγγυήσεις-Συντήρηση-Υποχρεώσεις Αναδόχου» του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης 
(32/3368/05-03-2020 Μελέτη, όπως εγκρίθηκε με την 67/23-03-2020 Απόφαση του Δ.Σ. Αγίου Νικολάου) 
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. 

Ειδικότερα επί ποινή αποκλεισμού οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να καταθέσουν στον διαγωνισμό 
«ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με στοιχεία που θα βεβαιώνουν ότι καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ανωτέρω Παράρτημα, όπως: 

I. Όλα τα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης που αφορούν τον κάθε εξοπλισμό, όπως αναφέρονται 
αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 32/3368/05-03-2020 μελέτη της Δ/νσης Μελετών, όπως εγκρίθηκε με 
την 67/23-03-2020  Απόφαση του Δ.Σ. Αγίου Νικολάου.  
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II. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής 
περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, 
συνοδευόμενη από prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
κάθε προσφερόμενου εξοπλισμού. 

III. Πίνακα Συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς συμμετέχοντα  σύμφωνα με το Παράρτημα V 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  
α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 
και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης βάσει 
τιμήςόπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και προσφορά με τιμή μονάδας αλλά οπωσδήποτε για το 
σύνολο του εξοπλισμού του κάθε Τμήματος. 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. 

Η τιμή των προς προμήθεια υλικών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, βάσει της τιμής αναφοράς του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016,  γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή για το κάθε Τμήμα (Ομάδα  ειδών) στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της 32/3368/05-03-2020  Μελέτης της Δ/νσης Μελετών του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας διακήρυξης και δ)δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη της Ομάδας ή των Ομάδων που επιλέγει ο 
προσφέρων. 
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
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φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 
 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
IV. 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 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει 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 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 
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ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 10:00. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 
Ειδικότερα : 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
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προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. [Σε κάθε περίπτωση η 
κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών 
εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση] 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση] 
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
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Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
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όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  
Η αναθέτουσα αρχή κατακυρώνει τη σύμβαση για ολόκληρη την ποσότητα των ειδώνανά Τμήμα (Ομάδα 
ειδών) όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1.3.   

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
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της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή»σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
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Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
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4 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 12 του ν.4412/2016.  
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 οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα εξήντα (60) ημερών δηλ. η ισχύς θα είναι για εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες. Στην περίπτωση που τα υλικά δεν τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια των μηνών Ιούνιος-
Σεπτέμβριος και αναλόγως του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή είναι δυνατόν να 
παραλάβει ποσοτικά τα υλικά σε χώρους αποθήκευσης του Δήμου και να συντάξει πρωτόκολλοποσοτικής 
παραλαβής. Συνεπώς η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να παραταθεί μέχρι τη αρχή της 
καλοκαιρινής περιόδου του επόμενου έτους, οπότεο Ανάδοχοςθα τοποθετήσει τις εγκαταστάσεις.Στη 
συνέχεια της τοποθέτησης αυτής και αφού γίνει ο ποιοτικός και λειτουργικός έλεγχος από την αρμόδια 
επιτροπή και συνταχθεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, επιστρέφεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης.  
 
4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ για 
το Τμήμα (Ομάδα ειδών): Α και στο ποσό των 2.000,00 ευρώ για το Τμήμα (Ομάδα ειδών): Β. Η επιστροφή 
της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.4 της παρούσας. 
 

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.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης.  

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου για οποιονδήποτε λόγο δεν δύναται να 
συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση για οποιανδήποτε 
τροποποίηση της σύμβασης απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ.    

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

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

α) η σύμβαση 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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 
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είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή όλων των υλικών της Σύμβασης.  

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

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

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

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

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

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες κρατήσεις θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4912/2022, 
εφόσον τεθεί σε ισχύ η κατάργηση των Άρθρων 1-10 του Ν.4013/2011. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας, με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
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Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω όχλησης Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο 
της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 
γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01  
Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής. 
δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.[η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του 
προβλεπόμενου π.δ.] 
 
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, 
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επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
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 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο 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 συμβάσεων 

 

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

5.4  Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
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ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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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 οριζόμενο διάστημα εκατόν είκοσι 
(120) 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 περιγράφονται στο 
διάγραμμα οδεύσεων του Παραρτήματος Ι (32/3368/05-03-2020 Μελέτη) της παρούσας και στις θέσεις 
που προβλέπονται. 

Λόγω της εποχικότητας των ειδών, τα οποία θατοποθετηθούν κατά τη διάρκεια των μηνών Ιούνιος-
Σεπτέμβριοςκαι αναλόγως του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή είναι δυνατόν να 
παραλάβει ποσοτικά τα υλικά σε χώρους αποθήκευσης του Δήμουκαι να συντάξει πρωτόκολλο ποσοτικής 
παραλαβής. 
Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να κρατήσει την εγγυητική καλής εκτέλεσης  από τον Ανάδοχο για να 
τοποθετήσει τις εγκαταστάσεις στη αρχή της καλοκαιρινής περιόδου του επόμενου έτους. Στη συνέχεια 
της τοποθέτησης αυτής και αφού γίνει ο ποιοτικός και λειτουργικός έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή 
και συνταχθεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, επιστρέφεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνουπαράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεταιστον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

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

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

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 
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6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 32/3368/05-03-2020 
Μελέτης. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο  ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 
τη θέση σε λειτουργία του μηχανισμού αυτόνομης πρόσβασης για ΑμεΑ. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
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 στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: εντός δύο (2) μηνών από την τοποθέτηση των οργάνων. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την επιτροπή και την αρμόδια υπηρεσία πέντε (5) ημέρες πριν την 
παράδοση επί τόπου του έργου. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του 
εξοπλισμού στις τέσσερις παραλίες του Δήμου Αγίου Νικολάου, οι απαραίτητες ρυθμίσεις, η θέση σε 
λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου. Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει 
τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου, χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα. 
Εάν η παραλαβή του εξοπλισμού γίνει εκτός της θερινής περιόδου Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να παραλάβει ποσοτικά τα υλικά και να τα αποθηκεύσει σε χώρους αποθήκευσης του Δήμου 
και ο Ανάδοχος να τα εγκαταστήσει στην αρχή της επόμενης θερινής περιόδου.Ο  λειτουργικός και 
ποιοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνει κατά την εγκατάστασή τους οπότε και θα παραληφθούν οριστικά 
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
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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. 

 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

 
Τίθεται περίοδος εγγυημένης λειτουργίας 24 μηνών για τα προς προμήθεια και τοποθέτηση είδη. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας.Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 
Σύμφωνα με το Κεφαλ. «Εγγυήσεις – Συντήρηση – Υποχρεώσεις Αναδόχου» της υπ΄ αριθμ. 32/3368/05-03-
2020  Μελέτης:«Η Ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για την καλή 
λειτουργία τόσο των μηχανικών μερών όσο και των ηλεκτρονικών συστημάτων.  

Στην προσφορά του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται και η συντήρηση του μηχανισμού χωρίς πρόσθετη 
χρέωση για την πρώτη περίοδο λειτουργίας, μέχρι την απόσυρσή του από την ακτή ή για διάστημα ενός 
έτους. Στη διάρκεια αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατ' ελάχιστον μια (ανά μήνα) 
τακτική προληπτική συντήρηση κάθε συστήματος. Επιπλέον, υποχρεούται να προβαίνει στην 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης λειτουργικής ανωμαλίας του εξοπλισμού, ή/και σύστημα, 
ή/και στην αντικατάσταση ( εφ' όσον απαιτείται ) μέρους ή του συνόλου αυτών χωρίς καμία πρόσθετη 
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δαπάνη για την Υπηρεσία. Το κόστος όλων των αναλωσίμων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, μικρο-υλικών, 
κλπ βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Η παράδοση και η εγκατάσταση στις παραλίες του Δήμου Αγίου Νικολάου θα γίνει με δαπάνες του 
προμηθευτή». 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 
4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 

 

 

Ο Δήμαρχος 
Αγίου Νικολάου 

 
 
 

Αντώνιος Ζερβός 
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι– Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης 

ΑΡΙΘ. 32/3368/05-03-2020 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ(τροποποίηση της 58/8626/06-06-2018 μελέτης) που εγκρίθηκε με 
την 67/23-03-2020 Απόφαση του Δ.Σ. Αγίου Νικολάου 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών ΠροσβάσιμωνΘαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγίου 
Νικολάου 

αρ. πρωτοκόλλου : 3368/05-03-2020 

αρ. μελέτης : 32 

Προϋπολογισμός : 176.140,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 32.153,60 € 

Δαπάνη : 208.293,60 € 

ΚΑ : 02.64.7341.01 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άγιος Νικόλαος 04/03/2020 Άγιος Νικόλαος 05/03/2020 

 Η Αν/τριαΠροϊσταμένη 

Δ/νσηςΜελετών 

Μαρία Δεμέτζου 

Χημικός 

Μαρία Πρατσινάκη 

Αρχιτέκτων - Μηχανικός 

  
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.             : 3368/05-03-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ     : 32 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ.           : 176.140,00 € χωρίς ΦΠΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΗΓΗ                     : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 
 
 

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών ΠροσβάσιμωνΘαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγίου 
Νικολάου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. Αντικείμενο - Σκοπός 

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ανθρώπων με κινητικές 
αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα σε τέσσερις (4)  παραλίες του Δήμου Αγίου Νικολάου, 
συμβάλλοντας στην εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής αλλά και στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών 
απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και στην προσέλκυση επισκεπτών ατόμων με αναπηρίες καθώς και 
άλλων εμποδιζόμενων ατόμων. 

Σκοπός είναι να γνωστοποιηθούν και να υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται σε κάθε παραλία, ώστε 
να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες υποδομές για άτομα με αναπηρίες, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο 
την αλυσίδα προσβασιμότητας με μια σειρά αλληλεξαρτώμενες και αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις που 
διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των Α.μεΑ. και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων. 

Στο πλαίσιο της μελέτης προβλέπονται οι κατάλληλες ελαφριές, μη μόνιμες υποδομές (εγκαταστάσεις και 
πρόσβαση) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης, που αφορούν 
την ψυχαγωγία και την άθληση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας (ηλικιωμένοι, 
εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κ.λπ.), συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση αλλά και στην 
άρση της περιθωριοποίησής τους από το κοινωνικό σύνολο.  

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην πρόσβαση, δεν εξαντλείται μόνο στη δυνατότητα να 
κυκλοφορούν ανεμπόδιστα μέσα στην πόλη ούτε στη χρήση των δημόσιων κτιρίων με την παροχή μιας 
σειράς διευκολύνσεων. Τα άτομα με αναπηρία έχουν κάθε δικαίωμα και στη χρήση των εγκαταστάσεων, που 
σχετίζονται με την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό, τον τουρισμό και γενικότερα με την αναψυχή, τα οποία 
προσφέρονται σε όλους μας ανεμπόδιστα και χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Ένας σημαντικός χώρος 
από τον οποίο αποκλείονται τα ΑμεΑ είναι η θάλασσα και τα θαλάσσια λουτρά, τα οποία συνήθως έχουν 
ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Η ύπαρξη θεσμικού 
πλαισίου για την προσβασιμότητα καλύπτει συνήθως τα κτήρια αλλά δεν επεκτείνεται σε χώρους όπως η 
παραλία, η θάλασσα και το βουνό. 

Με στόχο αφενός την φυσική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους θαλάσσιους χώρους και αφετέρου 
την ισότιμη κοινωνική ένταξή τους, προτείνεται η αναβάθμιση των υποδομών του παραθαλάσσιου μετώπου 
της χώρας μας. Θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις αλλά και να διαμορφωθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις 
τόσο στον ευρύτερο χώρο της παραλίας όσο και στον χώρο κολύμβησης, οι οποίες να τηρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές σχεδιασμού για ΑμεΑ και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου το 15% 
του παγκόσμιου πληθυσμού (πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι) αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα 
αναπηρίας (World Health Organization, WHO). Στην Ευρωπαϊκή ήπειρο υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 
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138,6 εκατομμύρια άνθρωποι με ανάγκες προσβασιμότητας ενώ ο αριθμός τους υπολογίζεται ότι θα φτάσει 
τα 156,4 εκατομμύρια μέχρι το 2020 (Economic impact and travelpatterns of accessibletourism in Europe - 
ServiceContract SI2.ACPROCE052481700 - European Commission, DG Enterprise and Industry). To 70% 
αυτών των ανθρώπων εκτιμάται ότι έχει την οικονομική και φυσική δυνατότητα να ταξιδέψει (Eurostat, 
2005a) αναζητώντας προσβάσιμους προορισμούς με κατάλληλες υποδομές. Έρευνες έχουν δείξει ότι η 
πλειονότητα των ατόμων αυτών ταξιδεύει με συνοδό και ξοδεύει περισσότερα από την μέση δαπάνη ανά 
άτομο και ανά ταξίδι αναψυχής. 

2. Περιοχή Έργου - Γεωγραφικός εντοπισμός  

Για τον εντοπισμό και την επιλογή των κατάλληλων παραλιών του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου προτείνονται 
οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑμεΑ της παρούσας μελέτης, ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 

 Η παραλία να αποτελεί πόλο έλξης της περιοχής και να έχει υψηλή επισκεψιμότητα.  

 Η παραλία να συνδυάζει τουριστικές υποδομές, ξενοδοχεία με προσβάσιμα δωμάτια σε κοντινή 
απόσταση, εστιατόρια με πρόσβαση για ΑμεΑ καθώς και σημεία αναψυχής, όπως μπαρ και 
καφετέριες. 

 Η μορφολογία του εδάφους να είναι κατάλληλη για να μπορέσουν να γίνουν παρεμβάσεις 
προσβασιμότητας. 

 Η παραλία να έχει βραβευθεί με Γαλάζια Σημαία 

 Να υπάρχει αντιπροσωπευτική κατανομή των παραλιών ώστε να καλύπτονται οι πλέον τουριστικοί 
οικισμοί του Δήμου 

Βάση των ανωτέρω κριτήριων επιλέχθηκαν οι τέσσερις (4) παραλίες: Άμμου και Κιτροπλατείας στην πόλη του 
Αγίου Νικολάου, Σχίσμα Ελούντας και Αγίου Παντελεήμονα Καλού Χωριού. 

1. Η παραλία της Άμμου. Βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας του δήμου, στην πόλη του Αγίου 
Νικολάου και είναι εύκολα προσβάσιμη από όλους. Πρόκειται για αμμουδερή παραλία. Περιβάλλεται 
από ποικιλία χρήσεων και εξυπηρετήσεων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπηρεσίες, 
οργανωμένο πάρκινγκ, καταστήματα τροφίμων και λιανικού εμπορίου, ξενοδοχεία κ.α.) και γειτνιάζει 
με την Μαρίνα Αγίου Νικολάου. 

2. Η παραλία της Κιτροπλατείας. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου και 
καθημερινά την επισκέπτονται όχι μόνο επισκέπτες άλλα και ντόπιοι. Είναι εύκολα προσβάσιμη από 
όλους και πρόκειται για αμμουδιά. Περιβάλλεται από ποικιλία χρήσεων και εξυπηρετήσεων (τράπεζες, 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπηρεσίες, καταστήματα τροφίμων και λιανικού εμπορία, 
ξενοδοχεία κ.α.). 

3. Η παραλία στο Σχίσμα. Βρίσκεται στην άκρως τουριστική πόλη της Ελούντας με μεγάλη 
επισκεψιμότητα. Είναι εύκολα προσβάσιμη από όλους και πρόκειται για αμμουδιά. Περιβάλλεται από 
ποικιλία χρήσεων και εξυπηρετήσεων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταστήματα 
τροφίμων και λιανικού εμπορίου, ξενοδοχεία, οργανωμένο πάρκινγκ κ.α.) και γειτνιάζει με το Λιμάνι 
της Ελούντας. 

4. Η παραλία τουΑγίου Παντελεήμονα. Βρίσκεται μέσα στα όρια του οικισμούΚαλού Χωριού και έχει 
επίσης μεγάλη επσικεψιμότητα. Είναι εύκολα προσβάσιμη από όλους και πρόκειται για αμμουδιά. 
Γειτνιάζει με ποικιλία χρίσεων και εξυπηρετήσεων όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
καταστήματα τροφίμων και λιανικού εμπορία, ξενοδοχεία, πάρκινγκ κ.α. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  
ονομασία 
παραλίες 

είδοςπαρ
αλίας 

πόλη τοποθεσία 
wc / 

wcA.μεΑ. 
ντουζ 

BlueFla
g 

εγκαταστάσεις 
Α.μεΑ. 

πύργος 
ναυαγοσώστη 

θέση 
στάθμευσης 

Α.μεΑ. 

1 Άμμος άμμος 
Άγιος 
Νικόλαος 

Κέντρο 
πόλης 

όχι / όχι ναι ναι όχι όχι ναι 

2 Σχίσμα άμμος Ελούντα 
Λιμάνι 
Ελούντας 

ναι / ναι ναι ναι ναι ναι ναι 

3 Κιτροπλατεία άμμος 
Άγιος 
Νικόλαος 

Κέντρο 
πόλης 

όχι / όχι ναι ναι όχι όχι ναι 

4 
Άγιος 
Παντελεήμονας άμμος 

Καλό 
Χωριό 

Κέντρο 
χωριού 

ναι/ναι ναι ναι ναι όχι ναι 

Ομαδοποιημένα στοιχεία παραλιών και υφιστάμενων υποδομών 
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Γεωγραφικός εντοπισμών των τεσσάρων σημείων παρέμβασης / παραλία 

Όλες οι παραλίες που έχουν επιλεγεί είναι εύκολα προσβάσιμες από όλα τα μέσα και εξασφαλίζεται η 
πρόσβαση από το οδικό δίκτυο σε κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία. 
Προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων βοηθητικών διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση 
εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα και μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως: 
 
• Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για Αμεα 
• Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (χημική ή βιολογική τουαλέτα) προδιαγραφών για Αμεα 
• Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά.  
• Μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ 
• Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για Αμεα 
• Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα)  
• Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ 
• Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας (συναγερμός)  
• Σύστημα παρακολούθησης καιρικών συνθηκών παραλίας-Εφαρμογή Τηλεμετρίας 
• Δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου προσβασιμότητας  
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Για την ανάδειξη της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου, θα αναπτυχθεί ψηφιακός ιστότοπος 
προσβασιμότητας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον υφιστάμενο δικτυακό τόπο του Δήμου και θα  
παρέχεται εφαρμογή ψηφιακού οδηγού – χάρτη. 
Οι παρεμβάσεις είναι σύννομες με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής και  σχετικής νομοθεσίας. 
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός στο σύνολό του θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ασφαλούς 
λειτουργίας και συμβατότητας με τα όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και το 
εθνικό πλαίσιο όπως αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Σε κάθε περιοχή παρέμβασης/παραλία θα τοποθετηθούν ενημερωτικές-πληροφοριακές πινακίδες για την 
ενημέρωση των επισκεπτών για τα σημεία της παραλίας που είναι προσβάσιμα, τους χώρους υγιεινής κ.ά. 
Τέλος, οι παρεμβάσεις αφορούν σε δημιουργία υποδομών προς χρήση σε σημεία παρέμβασης/ δημόσιες 
παραλίες με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. 

3. Αυτοψία 

Κάθε παραλία είναι μοναδική, διαθέτει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό κατά το πρώτο 
στάδιο για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας σε μία ακτή χρειάστηκε να συγκεντρωθεί ένα πλήθος από 
στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη μορφολογία και τον περιβάλλοντα χώρο της κάθε παραλίας. Η 
διαδικασία αυτή οδήγησε στο να επιλεγεί το καταλληλότερο σημείο που μπορεί να τοποθετηθεί η μη μόνιμη 
βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάστηκαν ώστε 
να βρεθεί και να προταθεί το καλύτερο δυνατό σημείο προκειμένου η συσκευή να μπορέσει να επιτελέσει στο 
έπακρο το σκοπό της για αυτόνομη πρόσβαση των ΑμεΑ στη θάλασσα. 
Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται μια εκδοχή για κάθε μία παραλία, της τοποθέτησης/εγκατάστασης των 
υποδομών που αναφέρονται στα επόμενα κεφάλαια της παρούσης πρότασης. 

 

 

Πρόταση / Παραλία 

 

  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  ονομασία 
είδος 
παραλίας 

πόλη τοποθεσία 
αποδυτήριο 

με ντούζ 
κινητά 

wc 
χώροι 

σκίασης 
διάδρομοι 
κίνησης 

Διάταξη 
αυτόνο

μης 
πρόσβα

σης 

νέες θέσεις 
στάθμευσης 

Α.με Α. 

1 Άμμος άμμος 
Άγιος 
Νικόλαος 

Κέντρο 
πόλης 

1 
Μια (1) 
βιολογικ

ή 
2 ναι ναι - 

2 Σχίσμα άμμος Ελούντα 
Λιμάνι 
Ελούντας 

1 - 2 ναι ναι 1 

3 Κιτροπλατεία άμμος 
Άγιος 
Νικόλαος 

Κέντρο 
πόλης 

1 
Μια (1) 
χημική 

2 ναι ναι 2 

4 
Άγιος 
Παντελεήμονας άμμος 

Καλό 
Χωριό 

Κέντρο 
χωριού 

1 - 2 ναι ναι 2 
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Ομαδοποιημένα στοιχεία παραλιών και προτεινόμενων υποδομών 

 

1. Παραλία Άμμου, Άγιος Νικόλαος 

 

 

Εικόνα 1 Προτεινόμενη διάταξη για Α.μεΑ. στην παραλία της Άμμου 

 
α. Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ: Παραμένουν οι υφιστάμενες θέσεις 
στάθμευσης. 
 
β. Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για ΑμεΑ, όπως αυτό περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές 04 και στα Αρχιτεκτονικά σχέδια.  
 
γ. Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (βιολογική τουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ: τοποθετείται στο 
χώρο του Parking της Μαρίνας Αγίου Νικολάου. Η βιολογική τουαλέτα περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές 06 και στα Αρχιτεκτονικά Σχέδια. 
 
δ. Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά.: τοποθετούνται δυο χώροι σκίασης σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές 07 και τα Αρχιτεκτονικά σχέδια. 
 
ε. Μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ: τοποθετείται ένας μηχανισμός για την 
κατάδυση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 01. 
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στ. Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για ΑμεΑ: τοποθετούνται τρία σκέλη ξύλινου διαδρόμου συνολικού 
μήκους 60μ. όπως αυτός περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 03, διαστάσεων μήκους 4,50μ., 37 μ., 
2,50μ. και 16μ. και πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ. 
 
ζ. Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα):θα τοποθετηθούν τρεις ενημερωτικές πινακίδες (στην 
είσοδο της παραλίας, στους χώρους σκίασης και στο αποδυτήριο), τρεις ταμπέλες σήμανσης (μια στο χώρο 
στάθμευσης, μία στο wc και μία στο μηχανισμό κατάδυσης) και πινακίδα συγχρηματοδότησης ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ.  
Η σήμανση θα τηρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές 08. 
 
η.  Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας (συναγερμός): θα τοποθετηθεί σύστημα αντικλεπτικής προστασίας με 
φωτοσυναγερμό στη μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 09.  

 
 
 

 
  





 

 

2. Παραλία Σχίσμα Ελούντας 
 

Εικόνα 2 Προτεινόμενη διάταξη για Α.μεΑ. στην παραλία στο Σχίσμα

 
 
α. Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ
προστίθεται μια νέα θέση σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 02. 
 
β. Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για ΑμεΑ
Προδιαγραφές 04 και στα Αρχιτεκτονικά 
 
γ. Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (
το υφιστάμενο WC 
 
δ. Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά
Τεχνικές Προδιαγραφές 07 και τα Αρχιτεκτονικά 
  
ε. Μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ
κατάδυση των ατόμων με αναπηρία 
 
στ. Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για ΑμεΑ
μήκους 46,50 μ., όπως αυτός περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 03 διαστάσεων μήκους 2,50 μ. και 
44 μ. και πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ.
 
ζ. Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα)
χώρους σκίασης και στο αποδυτήριο), τέσσερις ταμπέλες σήμανσης (δυο στους χώρους στάθμευσης, μία στο 
wc και μία στο μηχανισμό κατάδυσης) και πινακίδα συγχρηματοδότησης ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ. 
Η σήμανση θα τηρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές 08
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Εικόνα 2 Προτεινόμενη διάταξη για Α.μεΑ. στην παραλία στο Σχίσμα 

διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ: Παραμένουν οι υφιστάμενοι και 
προστίθεται μια νέα θέση σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 02.  

Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για ΑμεΑ, όπως αυτό περιγράφεται στις Τεχνικές 
Αρχιτεκτονικά σχέδια.  

όνιμος φορητός χώρος υγιεινής (χημική ή βιολογική τουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ

Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά.: τοποθετούνται δυο χώροι σκίασης σύμφωνα με τις 
Αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ: τοποθετείται ένας μηχανισμός για την 
 στη θάλασσα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 01.

Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για ΑμεΑ:τοποθετούνται τρία σκέλη ξύλινου διαδρόμου συνολικού 
μήκους 46,50 μ., όπως αυτός περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 03 διαστάσεων μήκους 2,50 μ. και 

και πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ. 

Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα): θα τοποθετηθούν δυο ενημερω
χώρους σκίασης και στο αποδυτήριο), τέσσερις ταμπέλες σήμανσης (δυο στους χώρους στάθμευσης, μία στο 

και μία στο μηχανισμό κατάδυσης) και πινακίδα συγχρηματοδότησης ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ. 
Η σήμανση θα τηρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές 08. 

 

 

: Παραμένουν οι υφιστάμενοι και 

περιγράφεται στις Τεχνικές 

βιολογική τουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ: Διατηρείται 

: τοποθετούνται δυο χώροι σκίασης σύμφωνα με τις 

τοποθετείται ένας μηχανισμός για την 
, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 01. 

ται τρία σκέλη ξύλινου διαδρόμου συνολικού 
μήκους 46,50 μ., όπως αυτός περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 03 διαστάσεων μήκους 2,50 μ. και 

θα τοποθετηθούν δυο ενημερωτικές πινακίδες (στους 
χώρους σκίασης και στο αποδυτήριο), τέσσερις ταμπέλες σήμανσης (δυο στους χώρους στάθμευσης, μία στο 

και μία στο μηχανισμό κατάδυσης) και πινακίδα συγχρηματοδότησης ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ.  
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η.  Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας (συναγερμός): θα τοποθετηθεί σύστημα αντικλεπτικής 
προστασίας με φωτοσυναγερμό στη μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη 
πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 09.  

θ. Δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου προσβασιμότητας: Για την ανάδειξη της προσβασιμότητας 
στις παραλίες του Δήμου, θα αναπτυχθεί ψηφιακός ιστότοποςπροσβασιμότητας που θα 
λειτουργεί συμπληρωματικά με τον υφιστάμενο δικτυακό τόπο του Δήμου και θα  παρέχεται 
εφαρμογή ψηφιακού οδηγού - χάρτη. Ο ιστότοπος θα τηρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές 11. 
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3. Παραλία Κιτροπλατείας, Άγιος Νικόλαος 
 

 

Εικόνα 3 Προτεινόμενη διάταξη για Α.μεΑ. στην παραλία στην Κιτροπλατεία 

 
 
α.Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ: προστίθενται δύο νέες θέσεις 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 02.  
 
β. Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για ΑμεΑ, όπως αυτό περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές 04 και στα Αρχιτεκτονικά σχέδια.  
 
γ. Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (χημική τουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ: τοποθετείται μια χημική 
τουαλέτα με προδιαγραφές για Α.μεΑ. δίπλα από το αποδυτήριο. Η χημική τουαλέτα περιγράφεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές 05 και στα Αρχιτεκτονικά Σχέδια. 
 
δ. Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά.: τοποθετούνται δυο χώροι σκίασης σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές 07 και τα Αρχιτεκτονικά σχέδια. 
 
ε. Μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ: τοποθετείται ένας μηχανισμός για την 
κατάδυση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 01. 
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στ. Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για ΑμεΑ: τοποθετούνται τρία σκέλη ξύλινου διαδρόμου συνολικού 
μήκους 52 μ., όπως αυτός περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 03, διαστάσεων μήκους  24 μ., 5 μ., 9 
μ. και 14 μ. και πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ. 
 
ζ. Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα):θα τοποθετηθούν δυο ενημερωτικές πινακίδες (στους 
χώρους σκίασης και στο αποδυτήριο/ είσοδος παραλίας), τέσσερις ταμπέλες σήμανσης (δυο στους χώρους 
στάθμευσης, μία στο wc και μία στο μηχανισμό κατάδυσης) και πινακίδα συγχρηματοδότησης ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ.  
Η σήμανση θα τηρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές 08. 

η.  Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας (συναγερμός): θα τοποθετηθεί σύστημα αντικλεπτικής 
προστασίας με φωτοσυναγερμό στη μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ 
στη θάλασσα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 09.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

4. Παραλία Αγίου Παντελεήμονα Καλό Χωριό
 

Εικόνα 4 Προτεινόμενη διάταξη για Α.μεΑ. στην παραλία Αγίου Παντελεήμονα

 
 
α. Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 02. 
 
β. Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για ΑμεΑ
Προδιαγραφές 04 και στα Αρχιτεκτονικά 
 
γ.Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (
το υφιστάμενοWC 
 
δ. Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά
Τεχνικές Προδιαγραφές 07 και τα Αρχιτεκτονικά 
 
ε. Μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ
κατάδυση των ατόμων με αναπηρία 
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Αγίου Παντελεήμονα Καλό Χωριό 

Εικόνα 4 Προτεινόμενη διάταξη για Α.μεΑ. στην παραλία Αγίου Παντελεήμονα

διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ: προστίθεται δύο νέες θέσεις 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 02.  

Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για ΑμεΑ, όπως αυτό περιγράφεται στις Τεχνικές 
Αρχιτεκτονικά σχέδια.  

υγιεινής (χημική ή βιολογική τουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ

Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά.: τοποθετούνται δυο χώροι σκίασης σύμφωνα με τις 
Αρχιτεκτονικά σχέδια. 

βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ: τοποθετείται ένας μηχανισμός για την 
 στη θάλασσα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 01.

 

Εικόνα 4 Προτεινόμενη διάταξη για Α.μεΑ. στην παραλία Αγίου Παντελεήμονα 

: προστίθεται δύο νέες θέσεις 

περιγράφεται στις Τεχνικές 

τουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ: διατηρείται 

: τοποθετούνται δυο χώροι σκίασης σύμφωνα με τις 

τοποθετείται ένας μηχανισμός για την 
, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 01. 





 

στ. Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για ΑμεΑ
μήκους 54,50 μ., όπως αυτός περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 03, διαστάσεων μήκους  47 μ., 2,50 
μ., και 5 μ. και πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ.
 
ζ. Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα)
χώρους σκίασης, στο αποδυτήριο και στην είσοδο της παραλίας), τέσσερις ταμπέλες σήμανσης (δυο στους 
χώρους στάθμευσης, μία στο wc 
ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ.  
Η σήμανση θα τηρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές 08
 
η.  Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας (συναγερμός)
φωτοσυναγερμό στη μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 09.
 
θ. Σύστημα Παρακολούθησης καιρικών συνθηκών παραλίας 
δυνατότητα να είναι συνδεμένη με το διαδίκτυο με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
του  διαδικτύου, ώστε να παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες που αφορούν το χρήστη. 
Τηλεμετρίας θα τηρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές 10.
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Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για ΑμεΑ: τοποθετούνται τρία σκέλη ξύλινου
μήκους 54,50 μ., όπως αυτός περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 03, διαστάσεων μήκους  47 μ., 2,50 

τουλάχιστον 1,50 μ. 

Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα): θα τοποθετηθούν τρείς ενημερωτικές πινακίδες (στους 
χώρους σκίασης, στο αποδυτήριο και στην είσοδο της παραλίας), τέσσερις ταμπέλες σήμανσης (δυο στους 

 και μία στο μηχανισμό κατάδυσης) και πινακίδα συγχρηματοδότησης 

Η σήμανση θα τηρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές 08. 

Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας (συναγερμός): θα τοποθετηθεί σύστημα αντικλεπτικής προστασίας με 
στη μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, 

σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 09. 

Σύστημα Παρακολούθησης καιρικών συνθηκών παραλίας – Εφαρμογή Τηλεμετρία
δυνατότητα να είναι συνδεμένη με το διαδίκτυο με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
του  διαδικτύου, ώστε να παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες που αφορούν το χρήστη. 

Προδιαγραφές 10. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Άγ. Νικόλαος 04/03/2020 

 
 

Μαρία Δεμέτζου 
Χημικός 

 

τοποθετούνται τρία σκέλη ξύλινου διαδρόμου συνολικού 
μήκους 54,50 μ., όπως αυτός περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 03, διαστάσεων μήκους  47 μ., 2,50 

θα τοποθετηθούν τρείς ενημερωτικές πινακίδες (στους 
χώρους σκίασης, στο αποδυτήριο και στην είσοδο της παραλίας), τέσσερις ταμπέλες σήμανσης (δυο στους 

και μία στο μηχανισμό κατάδυσης) και πινακίδα συγχρηματοδότησης 

: θα τοποθετηθεί σύστημα αντικλεπτικής προστασίας με 
στη μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, 

Τηλεμετρίας:  Η διάταξη θα έχει τη 
δυνατότητα να είναι συνδεμένη με το διαδίκτυο με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
του  διαδικτύου, ώστε να παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες που αφορούν το χρήστη. Η Εφαρμογή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.             : 3368/05-03-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ     : 32 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ.           : 176.140,00 € χωρίς ΦΠΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΗΓΗ                     : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 

 

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών ΠροσβάσιμωνΘαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγίου 
Νικολάου 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΥ 

α/α 

Αρι
θ. 

Άρθ
ρου 

Περιγραφή 
Τιμή 

Μονάδος 

Moνάδ
αΜέτρ

. 
Ποσό
τητα 

Σύνολο 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
% 

ΦΠΑ 
Σύνολο με 

ΦΠΑ 

1 1 

Μη μόνιμη βοηθητική 
διάταξη για την αυτόνομη 

πρόσβαση ΑμεΑ 23.000,00 
€ 

Τεμ. 

1 23.000,00 € 13 2.990,00 € 25.990,00 € 

2 6 

Μη μόνιμος φορητός χώρος 
υγιεινής (βιολογική 

τουαλέτα) προδιαγραφών 
για ΑμεΑ 

6.500,00 € 

Τεμ. 

1 6.500,00 € 24 1.560,00 € 8.060,00 € 

3 4 
Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο 
αποδυτήριο προδιαγραφών 

για ΑμεΑ 
4.500,00 € 

Τεμ. 
1 4.500,00 € 24 1.080,00 € 5.580,00 € 

4 3 
Λυόμενος ξύλινος 

διάδρομος παραλίας για 
ΑμεΑ 

80,00 € 
Μέτρο 

60 4.800,00 € 24 1.152,00 € 5.952,00 € 

5 7 
Χώροι σκίασης/προστασίας 

των λουόμενων κ.ά. 
1.500,00 € 

Τεμ. 
2 3.000,00 € 24 720,00 € 3.720,00 € 

6 8 
Επιγραφή σήμανσης 

(πληροφοριακή πινακίδα) 2.000,00 € 
Σύνολο 
πινακίδ

ων 
1 2.000,00 € 24 480,00 € 2.480,00 € 

7 9 
Σύστημα αντικλεπτικής 

προστασίας (συναγερμός) 
650,00 € 

Τεμ. 
1 650,00 € 24 156,00 € 806,00 € 

  Συνολικό ποσό 44.450,00 €  8.138,00 € 52.588,00 € 
 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΙΤΡΟΠΛΑΤΕΙΑΣ 

α/α 

Αρι
θ. 

Άρθ
ρου 

Περιγραφή 
Τιμή 

Μονάδος 

Moνά
δαΜέ

τρ. 
Ποσότ

ητα 
Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

% 
ΦΠΑ 

Σύνολο με 
ΦΠΑ 

1 1 
Μη μόνιμη βοηθητική 
διάταξη για την αυτόνομη 
πρόσβαση ΑμεΑ 

23.000,00 
€ 

Τεμ. 
1 23.000,00 € 13 2.990,00 € 25.990,00 € 

2 5 
Μη μόνιμος φορητός χώρος 
υγιεινής (χημική τουαλέτα) 
προδιαγραφών για ΑμεΑ 

4.500,00 € 
Τεμ. 

1 4.500,00 € 24 1.080,00 € 5.580,00 € 
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3 4 
Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο 
αποδυτήριο προδιαγραφών 
για ΑμεΑ 

4.500,00 € 
Τεμ. 

1 4.500,00 € 24 1.080,00 € 5.580,00 € 

4 3 
Λυόμενος ξύλινος 
διάδρομος παραλίας για 
ΑμεΑ 

80,00 € 
Μέτρ

ο 52 4.160,00 € 24 998,40 € 5.158,40 € 

5 7 
Χώροι σκίασης/προστασίας 
των λουόμενων κ.ά. 

1.500,00 € 
Τεμ. 

2 3.000,00 € 24 720,00 € 3.720,00 € 

6 2 

Χωροθέτηση-διαμόρφωση 
θέσεων στάθμευσης 
αποκλειστικά για ΑμεΑ 1.500,00 € 

Κατ΄
αποκ
οπή 

Εργα
σία 

2 3.000,00 € 24 720,00 € 3.720,00 € 

7 8 

Επιγραφή σήμανσης 
(πληροφοριακή πινακίδα) 

2.000,00 € 

Σύνο
λο 

πινακ
ίδων 

1 2.000,00 € 24 480,00 € 2.480,00 € 

8 9 
Σύστημα αντικλεπτικής 
προστασίας (συναγερμός) 

650,00 € 
Τεμ. 

1 650,00 € 24 156,00 € 806,00 € 

  Συνολικό ποσό 44.810,00 €  8.224,40 € 53.034,40 € 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΧΙΣΜΑ 

α/α 

Αρι
θ. 

Άρθ
ρου 

Περιγραφή 
Τιμή 

Μονάδος 

Moνά
δαΜέ

τρ. 
Ποσότ

ητα 
Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

% 
ΦΠΑ 

Σύνολο με 
ΦΠΑ 

1 1 
Μη μόνιμη βοηθητική 
διάταξη για την αυτόνομη 
πρόσβαση ΑμεΑ 

23.000,00 
€ 

Τεμ. 
1 23.000,00 € 13 2.990,00 € 25.990,00 € 

2 4 
Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο 
αποδυτήριο προδιαγραφών 
για ΑμεΑ 

4.500,00 € 
Τεμ. 

1 4.500,00 € 24 1.080,00 € 5.580,00 € 

3 3 
Λυόμενος ξύλινος 
διάδρομος παραλίας για 
ΑμεΑ 

80,00 € 
Μέτρ

ο 46,5 3.720,00 € 24 892,80 € 4.612,80 € 

4 7 
Χώροι σκίασης/προστασίας 
των λουόμενων κ.ά. 

1.500,00 € 
Τεμ. 

2 3.000,00 € 24 720,00 € 3.720,00 € 

5 2 

Χωροθέτηση-διαμόρφωση 
θέσεων στάθμευσης 
αποκλειστικά για ΑμεΑ 1.500,00 € 

Κατ΄
αποκ
οπήΕ
ργασί

α  

1 1.500,00 € 24 360,00 € 1.860,00 € 

6 8 

Επιγραφή σήμανσης 
(πληροφοριακή πινακίδα) 

2.000,00 € 

Σύνο
λο 

πινακ
ίδων 

1 2.000,00 € 24 480,00 € 2.480,00 € 

7 11 

Δημιουργία ψηφιακού 
ιστότοπου προσβασιμότητας 

5.000,00 € 

Κατ΄
αποκ
οπήΠ
αροχ

ή 
Υπηρ

1 5.000,00 € 24 1.200,00 € 6.200,00 € 
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εσιών 

8 9 
Σύστημα αντικλεπτικής 
προστασίας (συναγερμός) 

650,00 € 
Τεμ. 

1 650,00 € 24 156,00 € 806,00 € 

  Συνολικό ποσό 43.370,00 €  7.878,80 € 51.248,80 € 
 
 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ  

α/α 

Αρι
θ. 

Άρθ
ρου 

Περιγραφή 
Τιμή 

Μονάδος 

Moνά
δαΜέ

τρ. 
Ποσότ

ητα 
Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

% 
ΦΠΑ 

Σύνολο με 
ΦΠΑ 

1 1 
Μη μόνιμη βοηθητική 
διάταξη για την αυτόνομη 
πρόσβαση ΑμεΑ 

23.000,00 
€ 

Τεμ. 
1 23.000,00 € 13 2.990,00 € 25.990,00 € 

2 4 
Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο 
αποδυτήριο προδιαγραφών 
για ΑμεΑ 

4.500,00 € 
Τεμ. 

1 4.500,00 € 24 1.080,00 € 5.580,00 € 

3 3 
Λυόμενος ξύλινος 
διάδρομος παραλίας για 
ΑμεΑ 

80,00 € 
Μέτρ

ο 54,5 4.360,00 € 24 1.046,40 € 5.406,40 € 

4 7 
Χώροι σκίασης/προστασίας 
των λουόμενων κ.ά. 

1.500,00 € 
Τεμ. 

2 3.000,00 € 24 720,00 € 3.720,00 € 

5 2 

Χωροθέτηση-διαμόρφωση 
θέσεων στάθμευσης 
αποκλειστικά για ΑμεΑ 1.500,00 € 

Κατ΄
αποκ
οπήΕ
ργασί

α  

2 3.000,00 € 24 720,00 € 3.720,00 € 

6 8 

Επιγραφή σήμανσης 
(πληροφοριακή πινακίδα) 

2.000,00 € 

Σύνο
λο 

πινακ
ίδων 

1 2.000,00 € 24 480,00 € 2.480,00 € 

7 9 
Σύστημα αντικλεπτικής 
προστασίας (συναγερμός) 

650,00 € 
Τεμ. 

1 650,00 € 24 156,00 € 806,00 € 

8 10 

Σύστημα παρακολούθησης 
καιρικών συνθηκών 
παραλίας –Εφαρμογή 
Τηλεμετρίας 

3.000,00 € 

Τεμ. 

1 3.000,00 € 24 720,00 € 3.720,00 € 

  Συνολικό ποσό 43.510,00 €  7.912,40 € 51.422,40 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:     176.140,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

         32.153,60 € (Φ.Π.Α. 13 %, 24%) 

   208.293,60 € (με Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άγιος Νικόλαος 04/03/2020 Άγιος Νικόλαος 05/03/2020 

 Η Αν/τριαΠροϊσταμένη 
Δ/νσηςΜελετών 

  
Μαρία Δεμέτζου 

Χημικός 
Μαρία Πρατσινάκη 

Αρχιτέκτων - Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.             : 3368/05-03-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ     : 32 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ.           : 176.140,00 € χωρίς ΦΠΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΗΓΗ                     : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 

 

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών ΠροσβάσιμωνΘαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγίου 
Νικολάου 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Σε όλες τις περιπτώσεις των υποδομών θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 
Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017, ΦΕΚ Τεύχος Β 1636/12.05.2017 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, 
τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης 
αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» και 
ειδικότερα του Άρθρου 16 «Εξυπηρετήσεις ΑμεΑ», καθώς και τωνσχετικών οδηγιών (ΕΛΟΤ 1439_2013, 
ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους, Όλοι στην Άμμο) και της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. 
και Δημοσίων Έργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009). 

 
Ειδικότερα η ΚΥΑ σε σχέση με τις προσβάσιμες παραλίες προβλέπει: 
  
Άρθρο 16 ΚΥΑ Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 
 
Εξυπηρετήσεις ΑΜΕΑ 
 

Είναι δυνατή η τοποθέτηση από το Δήμο μέσων εξυπηρέτησης ΑμεΑ σύμφωνα με τα εξής: 
«Σε (1) τουλάχιστον θέση ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους 
αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις της προηγουμένης 
παραγράφου, οι Δήμοι υποχρεούνται επίσης, να προβούν στη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, κάθετα προς 
την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), ο οποίος θα φέρει 
τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

α) Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή 
β) Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής 

γ) Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, 
ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ. 
δ) Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια 

ε) Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5μ. και τα όρια του να επισημαίνονται (επ΄ αυτού) με συνεχή κίτρινη 
λωρίδα πλάτους 10 εκ. 

στ) Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη από 
8%. 
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ζ) Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, το 
Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης, και 

η) Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους 
εξυπηρέτησης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.). 

Οι Δήμοι υποχρεούνται επιπλέον να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) 
και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης βοηθητικής κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να 
επιτρέπουν τη χρήση τους από τα ΑμεΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να 
βρίσκονται στα όρια του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. και να είναι προσβάσιμοι από 
τους διαδρόμους πρόσβασης και τους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης. 

Επίσης οι Δήμοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, εκτός της αιγιαλού περιοχής και των αμμοθινών ένα (1) 
τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς 
και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση των οδηγιών της ΚΥΑ 
Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/ΦΕΚ Β/801/05.04.2013 «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' βαθμού» και ειδικότερα σε όσα αναλυτικά 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της « Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών –διαμορφώσεων για απλή χρήση 
εντός αιγιαλού παραλίας- περιορισμοί- συστάσεις» (Άρθρο 13 του Ν2971/2001) 

Ειδικότερα επισημαίνουμε το σημείο του Παραρτήματος σχετικά με την «Έδραση Κατασκευών, στερέωση - 
Πάκτωση που αναφέρει ρητά: «Όλες οι κατασκευές συνδέονται με το έδαφος με διατάξεις έδρασης που σε 
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραπέμπουν σε συνθήκες μόνιμης θεμελίωσης, αλλά με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση, μετακίνηση ή μεταφορά τους. 
Όπου οι επικρατούσες τοπικές συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολες αυτό γίνεται με απλή έδραση ή χρήση 
βαρύτητας (αντίβαρα, έρμα από άμμο ή νερό). Σε ακραίες καταστάσεις (πολύ ισχυροί άνεμοι σε νησιωτικές 
περιοχές) και όπου τίθεται ζήτημα ασφάλειας των χρηστών μπορεί η χρήση των αντίβαρων να συνδυαστεί με 
απλή έμπηξη των κατάλληλα διαμορφωμένων μελών στο έδαφος. Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι 
διατάξεις έδρασης (βάσεις, έρμα, αντίβαρα, εμπήξειςκλπ) θα πρέπει να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται 
χωρίς να παραμένουν εγκιβωτισμένες στη άμμο σε αναμονή της επόμενης περιόδου. 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Τ.Π.1  Μη μόνιμη βοηθητική Διάταξη για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ 

Η μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα θα πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα στον χρήστη, με τη χρήση τηλεχειριστηρίου, να μετακινείται από τη στεριά στη θάλασσα, και το 
αντίστροφο, χωρίς τη βοήθεια συνοδού. 

Η διάταξη θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση CE σύμφωνα με τις οδηγίες 2006/42/EC «περί μηχανημάτων» 
και 2014/30/ΕΕ/EU ”Hλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)” 
Διαστάσεις-Χαρακτηριστικά 

Μέγιστο βάρος χρήστη : έως 120 kgr περίπου.  
Ταχύτητα διαδρομής: από 0,10 έως 0,20m/s (Ανάλογα με το μήκος της διάταξης) 

Χρόνος διαδρομής προς μία κατεύθυνση : 1.5 min περίπου. 

Ύψος καθίσματος από το έδαφος στο σημείο αφετηρίας: 0,55 μέτρα περίπου 
Βάθος τερματικού σημείου: περίπου 75 cm 
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Τ.Π.2    Χωροθέτηση – Διαμόρφωση θέσεων Στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ 

Ο χώρος στάθμευσης για τα ΑμεΑ πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες διαστάσεις που θα διευκολύνουν το 
ΑμεΑ χρήστη αναπηρικού τροχοκαθίσματος ή άλλον επιβάτη ΑμεΑ, να εισέρχεται / εξέρχεται με άνεση του 
οχήματός του και ως εκ τούτου απαγορεύεται σε μη δικαιούχους να σταθμεύουν ή να οικειοποιούνται τους 
χώρους αυτούς.  
Για τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης ΑμεΑ θα πρέπει να ισχύουν οι προδιαγραφές όπως αυτές 
ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους) και την απόφαση 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και Δημοσίων Έργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009).  
Συγκεκριμένα :  
- Οι διαστάσεις των θέσεων στάθμευσης θα πρέπει να είναι 3,50μ.Χ 5,00 μ. η κάθε μία.  
- Η στάθμη των χώρων στάθμευσης να συνδέεται απαραίτητα με την είσοδο ή/και με παρακείμενο 
πεζοδρόμιο με κεκλιμένα επίπεδα ελάχιστου πλάτους 1,20m.  
- Ο χώρος στάθμευσης φέρει κάθετη πινακίδα σήμανσης καθώς επίσης και επιδαπέδια σήμανση με το Διεθνές 
Σύμβολο Προσβασιμότητας.  
 

 
 

 

 

 
 

Εικόνα 1ΔιεθνέςΣύμβολο Προσβασιμότητας 

 
 
 
 
Τ.Π.3  Λυόμενος ξύλινος Διάδρομος παραλίας γιαΑμεΑ 

Ο μη μόνιμος διάδρομος θα πρέπει να δημιουργεί άνετη και ασφαλή πρόσβαση σε άτομα με κινητικά 
προβλήματα (ΑμεΑ) κινούμενα σε τροχοκαθίσματα. Η όλη εγκατάσταση θα εκτελεσθεί με υλικά άριστης 
ποιότητας και σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα πρέπει να 
αποτελεί μη μόνιμη (προσωρινή) κατασκευήγια την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στις παραλίες και τη 
συγκρότηση ολοκληρωμένης προσβάσιμης διαδρομής προς τις υποδομές της παραλίας που απευθύνονται σε 
ΑμεΑ (αποδυτήριο, WC, parking κτλ.).Ο διάδρομος θα τοποθετηθεί κάθετα προς την ακτογραμμή, θα 
επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και 
μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).(Άρθρο 16 ΚΥΑ Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017, 
Εξυπηρετήσεις ΑΜΕΑ). 
 
Συγκεκριμένα για τους ξύλινους διαδρόμους θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές:  
1. Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή  
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2. Να αποτελείται από ξύλινα στοιχεία συγκεκριμένου μήκους τα οποία τοποθετούνται ελεύθερα ή ενώνονται 
μεταξύ τους με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα.  
3. Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής.  
4. Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, 
ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ.  
5. Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια.  
6. Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5 μ. Το σανίδωμα να είναι από εμποτισμένη ξυλεία ενδεικτικών διαστάσεων 
πάχους 2,5 εκ. και πλάτους 12,0 εκ. με κενό 1,0 εκ. (το κενό χρειάζεται για να μπορεί να καθαρίζεται εύκολα 
ο διάδρομος από την άμμο που θα μεταφέρεται από την κίνηση των λουσμένων).  
7. Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη από 
8% και η επιφάνεια του να είναι οριζόντια.  
8. Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους 
εξυπηρέτησης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.).  
9. Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, το 
Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και  
10. Να τοποθετείται εύκολα, χωρίς ειδικευμένο προσωπικό, να είναι κινητός, δηλαδή όταν δεν 
χρησιμοποιείται να μπορεί να αφαιρεθεί και να αποθηκευτεί οπουδήποτε.  
 
 
 

 

Εικόνα 2 Παράδειγμα διαδρόμου για Α.μεΑ. 

 

Εικόνα 3 Παράδειγμα διαδρόμου για Α.μεΑ. 

 

 
Τ.Π.4  Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο Αποδυτήριο προδιαγραφών γιαΑμεΑ 

Βασική Περιγραφή 

Πρόκειται για μη μόνιμο, συναρμολογούμενολυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο για άτομα με κινητικές αναπηρίες ή 
άτομα τα οποία εν γένει είναι περιορισμένης κινητικότητας. 
Όλα τα μέρη του αποδυτηρίου πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά κατάλληλα για χρήση 
κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον. Όλα τα υλικά σύνδεσης (κοχλίες κλπ) είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα κατάλληλο για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον (πχ AISI 316L, AISI 304L, κλπ).  
Χαρακτηριστικά 

Ο ελάχιστος απαιτούμενος ελεύθερος χώρος στο εσωτερικό του αποδυτηρίου για να μπορεί να περιστραφεί 
το αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να είναι 1,50Χ1,50μ τουλάχιστον.  
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Το δομικά στοιχεία (τοιχώματα, δάπεδο, οροφή) θα πρέπει να αποτελούνται από συναρμολογούμενα μέρη 
για την εύκολη μεταφορά και φόρτωσή τους. Η επιφάνειά του δαπέδου θα πρέπει να είναι συνεχής και 
ομαλή. Στα σημεία ένωσης των επιμέρους μερών του θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μη δημιουργία αυλακιών. 
Τα τοιχώματα θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη διαμόρφωση  ώστε να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα του 
χρήστη και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται ικανοποιητικός φυσικός φωτισμός. Η οροφή θα πρέπει να 
τοποθετείται σε κεκλιμένη θέση ώστε να μην επιτρέπει την παραμονή υγρών και στερεών στοιχείων στην 
επιφάνειά της. 
Η θύρα θα πρέπει να έχει ωφέλιμο πλάτος τουλάχιστον 0,90μ. και ελεύθερο ύψος 2,20μ. Πρέπει να είναι 
συρόμενη ή ανοιγόμενη με φρένο ώστε να μην την παρασύρει ο αέρας. Δε θα πρέπει να απαιτείται μεγάλη 
δύναμη χειρισμού και δεν θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος. Επίσης, είναι απαραίτητο 
να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική χειρολαβή στα 90εκ. από το δάπεδο. 
Το αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει χειρολαβές,  κρεμάστρες και πάγκοπροκειμένου να διευκολύνει τα ΑμεΑ 
στην αλλαγή ρούχων σε ξαπλωτή θέση. 
 

 
Λουτήρας – Ντουζ για ΑμεΑ 
Πρόκειται για ντουζιέρα, η οποία θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη για χρήση από ΑΜΕΑ. Σε κατάλληλο 
σημείο της παρέμβασης θα πρέπει να τοποθετηθεί ακροφύσιο ντους σε κατάλληλο ύψος, ώστε να 
εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα άτομα με κινητικά προβλήματα και να απολαμβάνουν ένα 
πλήρες μπάνιο. 
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση - τοποθέτηση ντουζιέρας τυποποιημένης ή χτιστής, καθώς και η υπερύψωση 
ή το βύθισμα του δαπέδου, ακόμη και η κατασκευή οποιουδήποτε τύπου περιζώματος για τον καθορισμό του 
χώρου του ντουζ, με τέτοιο τρόπο που θα εμποδίζουν και θα είναι επικίνδυνα για τα ΑμεΑ. Ο χώρος του 
ντους θα πρέπει να είναι συνεπίπεδος με το υπόλοιπο δάπεδο της παρέμβασης, η ομαλή δε απορροή του 
ύδατος θα εξασφαλίζεται με τη διαμόρφωση κλίσεων. 
Το ακροφύσιο του ντους θα πρέπει να έχει ρυθμιζόμενη κατεύθυνση και μεταβλητή ένταση ροής, τόσο για 
την εξοικονόμηση νερού, όσο και μεταβαλλόμενη ένταση ροής σε περίπτωση έντονων ανέμων. Ο διακόπτης 
ροής του ντους θα πρέπει να έχει λειτουργία χρονοκαθυστέρησης για εξοικονόμηση νερού.  
Όλα τα δομικά μέρη της ντουζιέρας καθώς και όλα τα υλικά και μικρο-υλικά σύνδεσης (κοχλίες, άξονες κλπ.) 
πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό για θαλάσσιο περιβάλλον. 
 
Τ.Π.5  Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (χημική τουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ 

 
Η ύπαρξη χημικής τουαλέτας για ΑμεΑστις παραλίες είναι απολύτως απαραίτητη. Θα πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις του πρότυπου EN 16194:2012. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότερες: 

 Ο εσωτερικός χώρος θα πρέπει να είναι το λιγότερο 160εκ. σε βάθος και πλάτος ώστε να 
παρέχεται ικανός χώρος για τους ελιγμούς ενός αναπηρικού αμαξιδίου. 

 Το ελάχιστο ύψος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μ. στο ψηλότερο σημείο της καμπίνας. 
 Το ελεύθερο πλάτος της θύρας θα πρέπει να είναι το λιγότερο 80εκ. 
 Θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικές μπάρες στήριξης περιμετρικά. 
 Η λεκάνη θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου με κλαπέτο. 
 Η πόρτα θα πρέπει να έχει μηχανισμό κλεισίματος με ελατήριο και ένδειξη κατειλημμένου. 

Θα πρέπει επίσης να έχει σύρτη κλειδώματος από μέσα και σεπερίπτωση ανάγκης να ανοίγει 
από έξω με ειδικό κλειδί. 

 Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό. 
 Η οροφή ή μέρος της θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή ημιδιαφανές υλικό 

ώστε να επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός. 
 Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγματα για πολύ καλό εξαερισμό. 
 Η δεξαμενή λυμάτων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα διαφράγματος και 

σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης. Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα εξαερισμού  
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 Η καμπίνα εσωτερικά θα πρέπει ακόμα να περιλαμβάνει: θήκη για χαρτί υγείας, καλαθάκι για 
χαρτιά και απορρίμματα, νιπτήρακαι καθρέπτη. 
 

Τ.Π.6 Μημόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (βιολογική τουαλέτα) προδιαγραφών για 
ΑμεΑ 

 

 

 

Η ύπαρξη βιολογικής τουαλέτας για ΑμεΑστις παραλίες είναι απολύτως απαραίτητη. Θα πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις του πρότυπου EN 16194:2012. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότερες: 

 Ο εσωτερικός χώρος θα πρέπει να είναι το λιγότερο 160εκ. σε βάθος και πλάτος ώστε να 
παρέχεται ικανός χώρος για τους ελιγμούς ενός αναπηρικού αμαξιδίου. 

 Το ελάχιστο ύψος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μ. στο ψηλότερο σημείο της καμπίνας. 
 Το ελεύθερο πλάτος της θύρας θα πρέπει να είναι το λιγότερο 80εκ. 
 Θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικές μπάρες στήριξης περιμετρικά. 
 Η λεκάνη θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου με κλαπέτο. 
 Η πόρτα θα πρέπει να έχει μηχανισμό κλεισίματος με ελατήριο και ένδειξη κατειλημμένου. 

Θα πρέπει επίσης να έχει σύρτη κλειδώματος από μέσα και σεπερίπτωση ανάγκης να ανοίγει 
από έξω με ειδικό κλειδί. 

 Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό. 
 Η οροφή ή μέρος της θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή ημιδιαφανές υλικό 

ώστε να επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός. 
 Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγματα για πολύ καλό εξαερισμό. 
 Η δεξαμενή λυμάτων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα διαφράγματος και 

σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης. Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα εξαερισμού  
 Η λειτουργία της θα πρέπει να γίνεται χωρίς τη χρήση χημικώνμε βιολογική επεξεργασία 

των λυμάτων και εξάτμιση του νερού. 
 Η καμπίνα εσωτερικά θα πρέπει ακόμα να περιλαμβάνει: θήκη για χαρτί υγείας, καλαθάκι για 

χαρτιά και απορρίμματα, νιπτήρα και καθρέπτη. 
 
Τ.Π.7    Χώροι Σκίασης /Προστασίας λουομένων 

Θα πρέπει  να υλοποιηθούν κατάλληλοι  χώροι σκίασης (ομπρέλες) που να είναι προσβάσιμοι από αναπηρικά 
αμαξίδια. Οι χώροι αυτοί πρέπει να συνδέονται με διαδρόμους με τους υπολοίπους προσβάσιμους χώρους της 
παραλίας. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν αισθητική εναρμονισμένη με τον περιβάλλοντα χώρο 
(επιθυμητό υλικό κατασκευής είναι το ξύλο). Το εμβαδό κάθε ομπρέλας  πρέπει να είναι κατάλληλο για να 
φιλοξενήσει τουλάχιστον ένα αναπηρικό αμαξίδιο και τον συνοδό του και συνολικά τουλάχιστον  5 αναπηρικά 
αμαξίδια και τους συνοδούς τους. 
 
 
Τ.Π.8  Επιγραφή Σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα): 

 
Σε κάθε παραλία που θα υλοποιηθούν οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει  να εγκατασταθούν  κατάλληλες 
πληροφοριακές πινακίδες. Συγκεκριμένα πλησιάζοντας στην ακτή θα πρέπει να προσδιορίζεται το σημείο της 
παραλίας που είναι προσβάσιμο για ΑμεΑ. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν ταμπέλες για τις θέσεις 
στάθμευσης, την τουαλέτα, τα αποδυτήρια και το προσβάσιμοντουζ.  
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Οι πληροφοριακές πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους των σχετικών 
τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών (Νόμος 2696/1999 - ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999, αρ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/1102. ΦΕΚ 
953/B’/24-10-1997, ΔΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92, ΦΕΚ 954/Β’/31-12-1986, ΦΕΚ 1061/Β’/13-10-1980). 
Ενδεικτικές διαστάσεις πινακίδων :  

 Πινακίδα για το χώρο στάθμευσης (60x40 εκ.)  
 Πινακίδα για χώρο αποδυτηρίων, ντους (60x40 εκ.) 
 Πινακίδα για WC (60x40 εκ.) 
 Πινακίδα για τη διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα (60x40 εκ.) 
 Πινακίδα συγχρηματοδότησης από το ΕπΑνεΚ ΕΣΠΑ με αναφορά και στο όνομα του 
Δικαιούχου (60x40 εκ.) 

 

 
Τ.Π.9     Σύστημα Αντικλεπτικής προστασίας 

Η μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα πρέπει να προστατεύεται 
μεφωτοσυναγερμό. Η τοποθέτηση φωτοσυναγερμούαποσκοπά στην αποτροπή κακόβουλων ενεργειών και 
χρήσεων τις νυχτερινές ώρες. 
Το σύστημα αντικλεπτικης προστασίας θα αποτελείται από τα κάτωθι μέρη: 
-Ανιχνευτές κίνησης 
-Κάμερα παρακολούθησης εξωτερικού χώρου 
-Πίνακα ασφαλείας και πληκτρολόγιο 
-Δρομολογητή δεδομένων (router) 
 
 
Τ.Π. 10  Σύστημα Παρακολούθησης καιρικών συνθηκών παραλίας–Εφαρμογή 
Τηλεμετρίας 

Είναι πολύ βολικό για τα ΑμεΑ και για όλα τα εμποδιζόμενα άτομα να έχουν τη δυνατότητα από το σπίτι τους 
να βλέπουν την κατάσταση που επικρατεί στην ακτή καθώς και να έχουν μερικές επιπλέον πληροφορίες όπως 
ο κυματισμός και αν ο μηχανισμός μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.  
Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται η ύπαρξη ενός πακέτου τηλεμετρίας στην παραλία.  
Συγκεκριμένα η κάθε διάταξη θα έχει τη δυνατότητα να είναι συνδεμένη με το διαδίκτυο με αποτέλεσμα να 
μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία του διαδικτύου, ώστε να παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες 
που αφορούν το χρήστη. 
 
 
 
Τ.Π. 11  Δημιουργία Ψηφιακού Ιστότοπου Προσβασιμότητας 

Στην παρούσα δράση θα αναπτυχθεί ένας διαδικτυακός τόπος, όπου θα αναρτηθούν: 

 Τα πλήρη στοιχεία της πράξης - σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι 
και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

 Φωτογραφικό και άλλο πολυμεσικό υλικό από την παραλία στην οποία θα εγκατασταθεί το σύστημα 
πρόσβασης. 

 Οδηγίες πρόσβασης στην παραλία 
Ο δικτυακός τόπος υποχρεωτικά θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον υφιστάμενο δικτυακό τόπο του 
Δήμου που αφορά την παροχή Τουριστικών πληροφοριών. 
Επιπλέον υποχρεωτικά θα παρέχεται ψηφιακός οδηγός – χάρτης που θα προβάλλονται όλες οι τοποθεσίες 
που είναι προσβάσιμες για ΑΜΕΑ στην παραλία αλλά και πέριξ αυτής. 

Ο διαδικτυακός τόπος θα αποτελεί το βασικό μέσο ανάδειξης της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου. 
Το υλικό θα παρουσιάζεται σε διακριτές ενότητες. Όσον αφορά την πλοήγηση στο περιεχόμενο, αυτή θα 
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δομείται σε κατηγορίες υλικού, που θα προβάλλονται με την επιλογή τους πάνω σε χάρτη με διακριτό σημείο 
κάθε φορά. 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές του δικτυακού τόπου που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
παρακάτω τουλάχιστον απαιτήσεις: 

 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το περιεχόμενο αυτού που 
παρουσιάζει. 

 Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις σελίδες. 
 Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά).  

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να 
υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας 
σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες 
προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web ContentAccessibilityGuidelines (WAI/WCAG) στο μέγιστό 
επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑA» (WGAG 2.0 level AAA). 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

Άρθρο1 Μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ 
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία στην 
εκάστοτε παραλία μίας μη μόνιμης βοηθητικής Διάταξης για την 
Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, σύμφωνα με πρότυπα και 
βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
υπόλοιπων όρων δημοπράτησης.  
Τιμή ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ 

 Ευρώ ολογράφως: Είκοσι τρεις χιλιάδες 
 Αριθμητικά: 23.000,00 € 
 
 

Άρθρο 2 Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για 
ΑμεΑ 

Για τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης ΑμεΑ θα πρέπει να 
ισχύουν οι προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές 
οδηγίες (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους) και την 
απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και Δημοσίων Έργων 
(52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009).  

Συγκεκριμένα :  

- Οι διαστάσεις των θέσεων στάθμευσης θα πρέπει να είναι 3,50μ.Χ 
5,00 μ. η κάθε μία.  

- Η στάθμη των χώρων στάθμευσης θα πρέπει να συνδέεται 
απαραίτητα με την είσοδο ή/και με παρακείμενο πεζοδρόμιο με 
κεκλιμένα επίπεδα ελάχιστου πλάτους 1,20m.  

Τιμή για xωροθέτηση-διαμόρφωση ενός χώρου parking, χωρίς ΦΠΑ 
 Ευρώ ολογράφως: Χίλια πεντακόσια ευρώ 
 Αριθμητικά: 1.500,00 € 
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Άρθρο3 Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για ΑμεΑ 
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία ενός 
τεμαχίου διαδρόμου παραλίας διαστάσεων πλάτους 1,5μ, σύμφωνα 
πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης.  
Τιμή ανά μέτρο, χωρίς ΦΠΑ 

 Ευρώ ολογράφως: Ογδόντα ευρώ 
 Αριθμητικά: 80,00 € 
 
 

Άρθρο4 Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για 
ΑμεΑΓια την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε 
παραλία ενός μη μόνιμου λυόμενου αποδυτηρίου- ντουζ  για ΑμεΑ, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με το δίκτυο νερού,  σύμφωνα 
με τα πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης.  
Τιμή ανά τεμάχιο, χωρίς ΦΠΑ 

 Ευρώ ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 Αριθμητικά: 4.500,00 € 
 
 

Άρθρο5 Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (χημική τουαλέτα) 
προδιαγραφών για ΑμεΑ 
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία μίας 
χημικής τουαλέτας για ΑμεΑ, σύμφωνα με τα πρότυπα και βάσει των 
ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων 
όρων δημοπράτησης.  
Τιμή ανά τεμάχιο, χωρίς ΦΠΑ 

 Ευρώ ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 Αριθμητικά: 4.500,00 € 
 
 

Άρθρο6 Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (βιολογική τουαλέτα) 
προδιαγραφών για ΑμεΑ 
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία μίας 
βιολογικής τουαλέτας για ΑμεΑ, σύμφωνα με τα πρότυπα και βάσει 
των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
υπόλοιπων όρων δημοπράτησης.  
Τιμή ανά τεμάχιο, χωρίς ΦΠΑ 

 Ευρώ ολογράφως: Έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 Αριθμητικά: 6.500,00 € 
 

Άρθρο7 Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά. 
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία 
ξύλινων μη μόνιμων συναρμολογούμενων χώρων σκίασης   
Τιμή ανά τεμάχιο, χωρίς ΦΠΑ 

 Ευρώ ολογράφως: Χίλια πεντακόσια ευρώ 
 Αριθμητικά: 1.500,00 € 
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Άρθρο8 Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα)  
Σε κάθε παραλία που θα υλοποιηθούν οι παραπάνω παρεμβάσεις θα 
πρέπει  να εγκατασταθούν  κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες.  
Ενδεικτικές διαστάσεις πινακίδων :  

 Πινακίδα για το χώρο στάθμευσης (60x40 εκ.)  
 Πινακίδα για χώρο αποδυτηρίων, ντους (60x40 εκ.) 
 Πινακίδα για WC (60x40 εκ.) 
 Πινακίδα για τη διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη 
θάλασσα (60x40 εκ.) 
 Πινακίδα συγχρηματοδότησης από το ΕπΑνεΚ ΕΣΠΑ με 
αναφορά και στο όνομα του Δικαιούχου (60x40 εκ.) 

 
Τιμή προμήθειας και πλήρους τοποθέτησης για πλήρες σετ 5 
πινακίδων, χωρίς ΦΠΑ 

 Ευρώ ολογράφως: Δύο χιλιάδες ευρώ 
 Αριθμητικά: 2.000,00 € 
 
 

Άρθρο9 Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας (συναγερμός) 
Για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντικλεπτικής 
προστασίας στη μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για αυτόνομη πρόσβαση 
ΑμεΑ στη θάλασσα, βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης.  
Τιμή ανά τεμάχιο, χωρίς ΦΠΑ 

 Ευρώ ολογράφως: Εξακόσια πενήνταευρώ 
 Αριθμητικά: 650,00 € 
 
 

Άρθρο10 Σύστημα παρακολούθησης καιρικών συνθηκών παραλίας – 
Εφαρμογή Τηλεμετρίας 
Για την προμήθεια και τοποθέτηση εφαρμογής τηλεμετρίας στη μη 
μόνιμη βοηθητική διάταξη για αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη 
θάλασσα, βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών 
και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης.  
Τιμή ανά τεμάχιο, χωρίς ΦΠΑ 

 Ευρώ ολογράφως: Τρεις χιλιάδες ευρώ 
 Αριθμητικά: 3.000,00,00 € 
 
 

Άρθρο11 Δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου προσβασιμότητας 
Στην παρούσα δράση θα αναπτυχθεί ένας διαδικτυακός  τόπος, όπου 
θα αναρτηθούν: 
 Τα πλήρη  στοιχεία της πράξης -  σύντομη περιγραφή, 
ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, 
επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 
 Φωτογραφικό και άλλο πολυμεσικό υλικό από την παραλία 
στην οποία θα εγκατασταθεί το σύστημα πρόσβασης  
 Οδηγίες πρόσβασης στην παραλία 
Ο δικτυακός τόπος υποχρεωτικά θα λειτουργεί συμπληρωματικά με 
τον υφιστάμενο δικτυακό τόπο του Δήμου που αφορά την παροχή 
Τουριστικών πληροφοριών.  
Επιπλέον υποχρεωτικά θα  παρέχεται ψηφιακός οδηγός – χάρτης που 
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θα προβάλλονται όλες οι τοποθεσίες που είναι προσβάσιμες για ΑΜΕΑ 
στην παραλία αλλά και πέριξ αυτής.  
Ο διαδικτυακός τόπος  θα αποτελεί το βασικό μέσο ανάδειξης της 
προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου. Το υλικό θα 
παρουσιάζεται σε διακριτές ενότητες,. Όσον αφορά την πλοήγηση στο 
περιεχόμενο αυτή θα δομείται σε κατηγορίες υλικού, που θα 
προβάλλονται με την επιλογή τους πάνω σε χάρτη με διακριτό σημείο 
κάθε φορά. 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές του δικτυακού τόπου που θα 
αναπτυχθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω τουλάχιστον 
απαιτήσεις: 

 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την 
αισθητική και το περιεχόμενο αυτού που παρουσιάζει. 
 Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την 
περιήγηση του χρήστη στις σελίδες. 
 Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, 
Αγγλικά). 
Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν 
στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να υιοθετούν την αρχή του 
«Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους 
προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε 
διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C 
και συγκεκριμένα στα Web ContentAccessibilityGuidelines 
(WAI/WCAG) Στο μέγιστό επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑA» (WGAG 2.0 
levelAAA). 

Τιμή για παροχή υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ 
 Ευρώ ολογράφως: Πέντε χιλιάδες ευρώ 
 Αριθμητικά: 5.000,00 € 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Κάθε ενδιαφερόμενος, που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να λάβει γνώση των ειδικών συνθηκών 
εργασίας και στην τιμή που θα προσφέρει θα περιλαμβάνονται η εγκατάσταση, οι ρυθμίσεις, η θέση σε 
λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού. Ειδικότερα θα πρέπει:  
Η συσκευή για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη Θάλασσα να είναι κατάλληλη για τουλάχιστον 30 χρήσεις 
ημερησίως, χωρίς να παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης σε οποιαδήποτε από τις υπομοvάδες της.  
Όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση θα 
πρέπει να προσκομιστούν από τον Ανάδοχο πριν την υπογραφή της σύμβασης με την Υπηρεσία για έλεγχο 
της πληρότητάς τους. (εκτός αυτών που ορίζει η πρόσκληση να προσκομιστούν με την προσφορά). Σε 
περίπτωση που αυτά δεν προσκομιστούν αυτομάτως θα αποκλείεται από τη διαδικασία.  
 Ο μηχανισμός αυτόνομης πρόσβασης να φέρει τη σήμανση «CE» κατά τα οριζόμενα στις κοινές Υπουργικές 
αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
που περιέχονται στα Φ.Ε.Κ. 688/Β/1994 και 992/Β/30-12-94.  
Για όλα τα προς προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να παρέχονται πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και 
συμβατότητας με όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και νόρμες Ελληνικών και 
διεθνών (Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ) Οργανισμών (π.χ ΕΛΟΤ, ISO, EEC, νόρμες ΕΝ κλπ). 
Πρέπει να δοθούν από τον Ανάδοχο τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου, χρήσης και συντήρησης στην 
Ελληνική γλώσσα.  
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Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης, χωρίς ελαττώματα, και οι χώροι θα παραδοθούν απαραίτητα καθαροί και απαλλαγμένοι από 
άχρηστα υλικά, τα οποία θα απομακρυνθούν εκτός του χώρου εγκατάστασης της διάταξης.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και του αρμόδιου μηχανικού της 
Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και να τους ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα 
ανακύπτει.  
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η Ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για την καλή λειτουργία τόσο 
των μηχανικών μερών όσο και των ηλεκτρονικών συστημάτων. Η Ανάδοχος, χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την 
Υπηρεσία, είναι υποχρεωμένη μέχρι και τη λήξη της εγγύησης (2 έτη) του συστήματος να ενημερώνει, 
αναβαθμίζει ή αντικαθιστά το λογισμικό ελέγχου των διατάξεων με κάθε νεότερη έκδοση που διατίθεται από 
τον κατασκευαστή. 
Στην προσφορά του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται και η συντήρηση του μηχανισμού χωρίς πρόσθετη χρέωση 
για την πρώτη περίοδο λειτουργίας, μέχρι την απόσυρσή του από την ακτή ή για διάστημα ενός έτους. Στη 
διάρκεια αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατ' ελάχιστον μια (ανά μήνα) τακτική προληπτική 
συντήρηση κάθε συστήματος. Επιπλέον, υποχρεούται να προβαίνει στην αποκατάσταση οποιασδήποτε 
βλάβης ή άλλης λειτουργικής ανωμαλίας του εξοπλισμού, ή/και σύστημα, ή/και στην αντικατάσταση ( εφ' 
όσον απαιτείται ) μέρους ή του συνόλου αυτών χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία. Το κόστος 
όλων των αναλωσίμων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, μικρο-υλικών, κλπ βαρύνει τον Ανάδοχο.  
Η παράδοση και η εγκατάσταση στις παραλίες του Δήμου Αγίου Νικολάου θα γίνει με δαπάνες του 
προμηθευτή.  
Θα πρέπει να δοθεί η δαπάνη και πρόγραμμα συντήρησης για κάθε έτος και για επόμενα πέντε έτη. 
Θα πρέπει να δοθεί πίνακας των κυριότερων ανταλλακτικών της διάταξης με τιμές  και επίσης να δοθεί 
Βεβαίωση για πενταετή, τουλάχιστον, δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών των συσκευών του 
συστήματος. 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άγιος Νικόλαος 04/03/2020 Άγιος Νικόλαος 05/03/2020 

 Η Αν/τριαΠροϊσταμένη 
Δ/νσηςΜελετών 

  

Μαρία Δεμέτζου 

Χημικός 

Μαρία Πρατσινάκη 

Αρχιτέκτων - Μηχανικός 
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7.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ––ΕΕΕΣ 
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7.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ   -   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   :   32/3368/05-03-2020 όπως αυτή εγκρίθηκε με την 
67/23-03-2020  Απόφαση του Δ.Σ. Αγίου Νικολάου 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων αυτής, 
καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με την ακόλουθη 
τιμή προσφοράς επί της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 32/3368/05-03-2020 
σχετικής μελέτης της Δ/νσης Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου. 

 

 ΤΜΗΜΑ (ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ)  Α'   

Περιγραφή Είδους Προσφερόμενη 
Τιμή μονάδος 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Αξία 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
% Αξία με 

ΦΠΑ 

Μη μόνιμη βοηθητική διάταξη 
για την αυτόνομη πρόσβαση 
ΑμεΑ (CPV: 33196200-2) 

 
Τεμ. 4 

 

  

Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο 
αποδυτήριο προδιαγραφών 
για ΑμεΑ (CPV: 44211200-4) 

 Τεμ. 4  
  

Σύστημα αντικλεπτικής 
προστασίας (συναγερμός) 
(CPV: 35121700-5)  Τεμ. 4  

  

Σύστημα παρακολούθησης 
καιρικών συνθηκών παραλίας 
– Εφαρμογή Τηλεμετρίας (CPV: 
38291000-1)  Τεμ. 1  

  

Δημιουργία ψηφιακού 
ιστότοπου προσβασιμότητας 
(CPV: 72300000-8)  

Κατ΄αποκοπή 
παροχή 

υπηρεσιών 1  

  

Συνολική  Αξία  
 

  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, …./…../202… 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   32/3368/05-03-2020 όπως αυτή εγκρίθηκε με την 67/23-
03-2020  Απόφαση του Δ.Σ. Αγίου Νικολάου 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων αυτής, 
καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με την ακόλουθη 
τιμή προσφοράς επί της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 32/3368/05-03-2020 
σχετικής μελέτης της Δ/νσης Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου. 

 ΤΜΗΜΑ (ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ) Β'   

Περιγραφή Είδους 
Προσφερόμεν

η Τιμή 
μονάδος 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητ
α Μερική 

Αξία 

Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (χημική 
τουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ (CPV: 
24955000 

 
Τεμ. 1 

 Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής 
(βιολογικήτουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ 
(CPV: 24955000 

 Τεμ. 1  

Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για 
ΑμεΑ (CPV:44191000-5)  Μέτρο 213  
Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων 
κ.ά. (CPV: 39515400-9)  Τεμ. 8  
Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων 
στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ (CPV: 
45233270-2)  

Κατ΄αποκοπ
ή εργασία 5  

Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή 
πινακίδα) (CPV: 34928471-0)  Τεμ. 4  

Καθαρή Αξία  
 Αξία ΦΠΑ 24%  
 Συνολική  Αξία με ΦΠΑ  
  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, …./…../202… 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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7.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

Ταχ. Δ/νση: 
Πληροφ:
 …
………………. 
Τηλέφωνο: 
………………… 
Ηλ. 
Ταχ.:……………

Αγ. Νικόλαος, 
Αριθ. Πρωτ: 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 
 
 

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγ. Νικολάου, στον Ξηρόκαμπο, σήμερα την …….. του …………………. 
του έτους 2022, ημέρα ……………………., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 
1. Ο Δήμος Αγ. Νικολάου με ΑΦΜ: 997744454, ΔΟΥ Αγίου Νικολάου, νόμιμα 

εκπροσωπούμενος  από τον  Δήμαρχο  κ.  Αντώνιο Ζερβόο οποίος ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, που θα αποκαλείται παρακάτω 
«Αναθέτουσα Αρχή» και 

2. Ο  «…...»,………(ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ), Οδός …. –Τ.Κ …. ……, Τηλ: ……, ΑΦΜ:…… ΔΟΥ: ……, όπως νομίμως 
εκπροσωπείται από τον …..  κάτοχο του ΑΔΤ ……., διαχειριστή και εκπρόσωπο της εταιρείας (σύμφωνα με 
το αρ.πρωτ………… πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ) που θα αναφέρεται στο εξής ως 
«Ανάδοχος» 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι: 
 
Άρθρο 1οΑντικείμενο σύμβασης 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Προμήθεια με τίτλο«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»σύμφωνα με τους 
όρους και τις προδιαγραφές της υπ΄ αριθμ. 32/2020 μελέτης, όπως αυτή εγκρίθηκε με την 67/23-03-2020  
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της με αρ. πρωτ. …………. προσφοράς του Αναδόχου.  

 ΤΜΗΜΑ (ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ) Α'   

Περιγραφή Είδους Τιμή 
μονάδος 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητ
α 

Αξία 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠ
Α % Αξία με 

ΦΠΑ 

Μη μόνιμη βοηθητική διάταξη 
για την αυτόνομη πρόσβαση 
ΑμεΑ (CPV: 33196200-2) 23.000,00 Τεμ. 4 92.000,00 

13 103.960,0
0 

Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο 4.500,00 Τεμ. 4 18.000,00 24 22.320,00 
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αποδυτήριο προδιαγραφών 
για ΑμεΑ (CPV: 44211200-4) 

Σύστημα αντικλεπτικής 
προστασίας (συναγερμός) 
(CPV: 35121700-5) 650,00 Τεμ. 4 2.600,00 

24 3.224,00 

Σύστημα παρακολούθησης 
καιρικών συνθηκών παραλίας 
– Εφαρμογή Τηλεμετρίας (CPV: 
38291000-1) 3.000,00 Τεμ. 1 3.000,00 

24 3.720,00 

Δημιουργία ψηφιακού 
ιστότοπου προσβασιμότητας 
(CPV: 72300000-8) 5.000,00 

Κατ΄αποκοπ
ή παροχή 

υπηρεσιών 1 5.000,00 

24 6.200,00 

Συνολική  Αξία 
 120.600,0

0 
 139.424,0

0 
 

 ΤΜΗΜΑ (ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ) Β'   

Περιγραφή Είδους Τιμή 
μονάδος 

Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Μερική 

Αξία 
Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (χημική 
τουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ (CPV: 
24955000-3) 4.500,00 Τεμ. 1 4.500,00 
Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής 
(βιολογικήτουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ 
(CPV: 24955000-3) 

6.500,00 Τεμ. 1 6.500,00 

Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για ΑμεΑ 
(CPV:44191000-5) 80,00 Μέτρο 213 17.040,00 
Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά. 
(CPV: 39515400-9) 1.500,00 Τεμ. 8 12.000,00 
Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης 
αποκλειστικά για ΑμεΑ (CPV: 45233270-2) 1500,00 

Κατ΄αποκοπ
ή εργασία 5 7.500,00 

Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα) 
(CPV: 34928471-0) 2.000,00 Τεμ. 4 8.000,00 

Καθαρή Αξία  55.540,00 
Αξία ΦΠΑ 24%  13.329,60 

Συνολική  Αξία με ΦΠΑ  68.869,60 
 
Συνολική Αξία Τμήματος Α και Τμήματος Β   χωρίς ΦΠΑ:   176.140,00 € 
 Συνολική Αξία Τμήματος Α και Τμήματος Β   με ΦΠΑ:   208.293,60 € 
 
 
Άρθρο 2οΙσχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της Προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
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 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) όπως ισχύει σήμερα,  

 
Άρθρο 3οΣυμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η Σύμβαση, 
2. Η Διακήρυξη, 
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

Άρθρο 4ο  Διάρκεια Σύμβασης 
 

1. Η παρούσα σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την 
υπογραφή της, οπότε θα ολοκληρωθεί και θα έχουν παραδοθεί όλα τα προς προμήθεια είδη. 

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) 
τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό 
αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της διακήρυξης. 

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο 
συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις 
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

4. 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 5οΧρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε μέγιστο οριζόμενο διάστημα εκατόν είκοσι 
(120) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα 
εγκατασταθούν με δαπάνες του Αναδόχου στην τελική τους θέση (τέσσερις παραλίες του Δήμου 
Αγίου Νικολάου) και σε πλήρη λειτουργία, στα σημεία που περιγράφονται στο διάγραμμα 
οδεύσεων του Παραρτήματος Ι (32/3368/05-03-2020 Μελέτη) της παρούσας όπως αυτή εγκρίθηκε 
με την 67/23-03-2020 Απόφαση του Δ.Σ. Αγίου Νικολάου. 
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2. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
32/3368/05-03-2020 Μελέτης. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. 
Ο  ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τη θέση σε λειτουργία του μηχανισμού αυτόνομης 
πρόσβασης για ΑμεΑ. 

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

4. Λόγω της εποχικότητας των ειδών, τα οποία θα τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια των μηνών 
Ιούνιος-Σεπτέμβριος και αναλόγως του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή είναι 
δυνατόν να παραλάβει ποσοτικά τα υλικά σε χώρους αποθήκευσης του Δήμου. Στην περίπτωση 
αυτή είναι δυνατόν να κρατήσει την εγγυητική καλής εκτέλεσης  από τον Ανάδοχο για να 
τοποθετήσει τις εγκαταστάσεις στην αρχή της καλοκαιρινής περιόδου του επόμενου έτους. Στη 
συνέχεια της τοποθέτησης αυτής θα γίνει λειτουργικός και ποιοτικός έλεγχος των υλικών και 
αφού παραληφθούν οριστικά από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, θα επιστραφεί η εγγυητική 
καλής εκτέλεσης.  

5. 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 τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την 
παράδοση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου 
 

Άρθρο 6οΧρηματοδότηση 
Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 02.64.7341.01 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αγίου 
Νικολάου οικονομικού έτους 2022, με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2019ΣΕ15510003). 
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ  και είναι ενταγμένο ως 
υποέργοΝο 1 της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-20» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. 
πρωτ. 623/108/A3/04-02-2019του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και την με αρ. πρωτ. 
1212/Β3/250/27-02-2019 τροποποίησή της και έχει λάβει κωδικό MIS 5029992.  
 
 
Άρθρο 7οΑμοιβή – Τρόπος πληρωμής - Φόροι –Τέλη 

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ……   προσφορά του που είναι 
………………  (…….)  ευρώ. Στην αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή και τοποθέτηση των προς προμήθεια υλικών.  
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3.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.  

4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Άρθρο 8οΕγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε την υπ’ αριθ. ………….. εγγυητική 
επιστολή της τράπεζας ……………, ποσού …………………… ευρώ, για την καλή εκτέλεση της προμήθειας η 
οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται 
τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 
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. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αγίου Νικολάου στην περίπτωση παραβίασης, 
από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδέσμευση της εγγυητικής είναι η τοποθέτηση των ειδών στις 
τέσσερις παραλίες του Δήμου Αγίου Νικολάου (σε περίπτωση που η προμήθεια παραληφθεί εκτός της 
περιόδουΙουνίου-Σεπτεμβρίου και έχει αποθηκευθείκατ΄ αρχήν).Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 
Άρθρο 9οΑναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές των προς προμήθεια ειδών θα παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης. 

 
Άρθρο 10οΕγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας στο σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας, τόσο των μηχανικών 
μερών όσο και των ηλεκτρονικών συστημάτων, τουλάχιστον για 2 έτη και σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 215 του ν. 4412/2016. 

Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συντήρηση του μηχανισμού χωρίς πρόσθετη χρέωση για την πρώτη 
περίοδο λειτουργίας, μέχρι την απόσυρσή του από την ακτή ή για διάστημα ενός έτους. Στη διάρκεια αυτή 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατ' ελάχιστον μια (ανά μήνα) τακτική προληπτική συντήρηση 
κάθε συστήματος. Επιπλέον, υποχρεούται να προβαίνει στην αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή 
άλλης λειτουργικής ανωμαλίας του εξοπλισμού, ή/και σύστημα, ή/και στην αντικατάσταση ( εφ' όσον 
απαιτείται ) μέρους ή του συνόλου αυτών χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία. Το κόστος 
όλων των αναλωσίμων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, μικρο-υλικών, κλπ βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 
Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύησης καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ για 
το Τμήμα (Ομάδα ειδών): Α και στο ποσό των 2.000,00 ευρώ για το Τμήμα (Ομάδα ειδών): Β. Η επιστροφή 
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της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.4 της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 11ο Άλλες Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων 

1. ΟΑνάδοχοςδεσμεύεται ότι:  

α) Θα τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του, 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 της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
2. Ο Δήμος έχει προβλέψει την παροχή δικτύου ηλεκτροδότησης και ύδρευσης στα σημεία 

εγκατάστασης. Επίσης ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση επαρκούς σύνδεσης στο δίκτυο 
είτε μέσω παροχής άμεσης τηλεφωνικής σύνδεσης είτε μέσω κάλυψης δικτύου 3G/4G κάποιου 
παρόχου, είτε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας σύνδεσης μέσω ύπαρξης δορυφορικής σύνδεσης 
στο διαδίκτυο. Οι παραπάνω παροχές με μέριμνα του Δήμου θα εκτελούνται κατά περίπτωση αναγκών 
και κατά περίπτωση του προς εγκατάσταση εξοπλισμού σε κάθε παραλία. 

3. Πριν την τοποθέτηση των διαδρόμων και των αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης, ο Δήμος για να 
εξασφαλίσει την Δυνατότητα Κίνησης – Προσπέλασης με ασφάλεια, θα φροντίσει για την κλίση και την 
διαμόρφωση της επιφάνειας τοποθέτησης. Με κλίση έως 8% για τον διάδρομο κίνησης ΑμεΑ και για 
τον μηχανισμό αυτόνομης πρόσβασης στην θάλασσα (κατά το ΦΕΚ Β’ 1636-2017) η κίνηση των ατόμων 
είναι άνετη και ασφαλής με αποφυγή των σημείων εκτροπής του αναπηρικού αμαξιδίου, αλλά και των 
άλλων βοηθημάτων (πατερίτσες, περπατίστρεςκλπ), ή της πρόσκρουσής τους σε εμπόδια. 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, χωρίς ελαττώματα, και οι χώροι θα παραδοθούν απαραίτητα 
καθαροί και απαλλαγμένοι από άχρηστα υλικά, τα οποία θα απομακρυνθούν εκτός του χώρου 
εγκατάστασης της διάταξης.  

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και του αρμόδιου 
μηχανικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και να τους ενημερώνει για 
οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει.  

6. Ο Ανάδοχος για τη διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα θα πρέπει να παραδώσει 
τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου, χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα 

7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσειτη δαπάνη και το πρόγραμμα συντήρησης για κάθε έτος και για τα 
επόμενα πέντε έτη. 

8. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει πίνακα των κυριότερων ανταλλακτικών της διάταξης με τιμές  και 
επίσης να δώσει Βεβαίωση για πενταετή, τουλάχιστον, δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών των 
συσκευών του συστήματος. 

 

Άρθρο 12ο   Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ.β της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου για οποιονδήποτε λόγο δεν δύναται να 
συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση για οποιανδήποτε 
τροποποίηση της σύμβασης απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ.    

 

Άρθρο 13ο   Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 
Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με την παρ. 4.6 της διακήρυξης. 

 
Άρθρο 14οΚήρυξη Προμηθευτή έκπτωτου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.2 της 
Διακήρυξης 
 
Άρθρο 13ο Επίλυση Διαφορών 
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 205Α  Ν.4412/2016 και συμπληρωματικά του Αστικού 
Κώδικα. 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Δημοτική 
Επιχείρηση και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 5.2, 6.1, 6.3 της διακήρυξης, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
  

   
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ   
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7.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ––ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ (ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ) Α΄ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Η βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση 
ΑμεΑ πληρείτις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της ΚΥΑ 
Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017, ΦΕΚ Τεύχος Β 
1636/12.05.2017 

ΝΑΙ   

 

2 

Το ξύλινο αποδυτήριο πληρείτις προϋποθέσεις και 
απαιτήσεις της ΚΥΑ Αριθμ. 
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017, ΦΕΚ Τεύχος Β 
1636/12.05.2017 

ΝΑΙ 
 

 

3 

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο 
πλαίσιο του έργου υιοθετούν την αρχή του 
«Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας 
προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για 
άτομα με αναπηρία 

ΝΑΙ 
 

 

4 

Η μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη 
πρόσβαση ΑμεΑ είναι σύμφωνη με την σχετική 
Τεχνική Προδιαγραφή Τ.Π.1 της μελέτης του 
Παραρτήματος Ι  

ΝΑΙ   

 

5 

Το μη μόνιμο λυόμενο ξύλινο αποδυτήριο 
προδιαγραφών ΑμεΑ είναι σύμφωνο με την σχετική 
Τεχνική Προδιαγραφή Τ.Π.4 της μελέτης του 
Παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ 
 

 

6 
Το σύστημα αντικλεπτικής προστασίας είναι σύμφωνο 
με την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή Τ.Π.9 της 
μελέτης του Παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ 
 

 

7 

Το σύστημα παρακολούθησης καιρικών συνθηκών 
παραλίας-Εφαρμογή τηλεμετρίας είναι σύμφωνο με 
την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή Τ.Π.10 της μελέτης 
του Παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ 
 

 

8 
Oψηφιακός ιστότοπος προσβασιμότητας είναι 
σύμφωνος με την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή 
Τ.Π.11 της μελέτης του Παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ 
 

 

9 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παραδώσει και να 
εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στις τέσσερις παραλίες 
του Δήμου Αγίου Νικολάου με δικές του δαπάνες, να 
κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις, να  τον θέσει σε 
λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του 
Δήμου. Επίσης θα παραδώσει τεχνικά εγχειρίδια και 
οδηγίες ελέγχου, χρήσης και συντήρησης στην 
ελληνική γλώσσα. 
 

ΝΑΙ 
 

 

10 Ο χρόνος παράδοσης συμφωνεί με την παρ. 6.1 της 
διακήρυξης ΝΑΙ 
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11 
Η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας και η τεχνική 
υποστήριξη-συντήρηση συμφωνεί με την παρ. 6.4 
της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
 

 

12 
Η βοηθητική διάταξη για την Αυτόνομη Πρόσβαση 
ΑμεΑ στη Θάλασσα είναι κατάλληλη για τουλάχιστον 
30 χρήσεις ημερησίως και φέρει τη σήμανση «CE» 

ΝΑΙ 
 

 

13 
Έχει δοθεί η δαπάνη και το πρόγραμμα συντήρησης 
του εξοπλισμού για κάθε έτος και για τα επόμενα 
πέντε έτη. 

ΝΑΙ 
 

 

14 

Έχει δοθεί πίνακας των κυριότερων ανταλλακτικών 
της βοηθητικής διάταξης με τιμές  και επίσης 
Βεβαίωση για πενταετή, τουλάχιστον, δυνατότητα 
προμήθειας ανταλλακτικών των συσκευών του 
συστήματος. 
 

ΝΑΙ 
 

 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ (ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ) Β΄ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Η Χημική τουαλέτα  πληρείτις προϋποθέσεις και 
απαιτήσεις της ΚΥΑ Αριθμ. 
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017, ΦΕΚ Τεύχος Β 
1636/12.05.2017 

ΝΑΙ   

 

2 

Η Βιολογική τουαλέτα  πληρείτις προϋποθέσεις και 
απαιτήσεις της ΚΥΑ Αριθμ. 
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017, ΦΕΚ Τεύχος Β 
1636/12.05.2017 

ΝΑΙ 
 

 

3 

Ο ξύλινος διάδρομος  πληρείτις προϋποθέσεις και 
απαιτήσεις της ΚΥΑ Αριθμ. 
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017, ΦΕΚ Τεύχος Β 
1636/12.05.2017 

ΝΑΙ 
 

 

4 

Οι χώροι σκίασης  πληρούντις προϋποθέσεις και 
απαιτήσεις της ΚΥΑ Αριθμ. 
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017, ΦΕΚ Τεύχος Β 
1636/12.05.2017 

ΝΑΙ 
 

 

5 

Οι θέσεις στάθμευσης  πληρούντις προϋποθέσεις και 
απαιτήσεις της ΚΥΑ Αριθμ. 
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017, ΦΕΚ Τεύχος Β 
1636/12.05.2017 

ΝΑΙ 
 

 

6 

Ο μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (χημική 
τουαλέτα) προδιαγραφών ΑμεΑ είναι σύμφωνος με 
την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή Τ.Π.5 της μελέτης 
του Παραρτήματος Ι  

ΝΑΙ   

 

7 
Ο μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (βιολογική 
τουαλέτα) προδιαγραφών ΑμεΑ είναι σύμφωνος με 
την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή Τ.Π.6 της μελέτης 

ΝΑΙ 
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του Παραρτήματος Ι  

8 
Ο λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για ΑμεΑ 
είναι σύμφωνος με την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή 
Τ.Π.3 της μελέτης του Παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ 
 

 

9 
Οι χώροι σκίασης/προστασίας λουομένων είναι 
σύμφωνοι με την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή Τ.Π.7 
της μελέτης του Παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ 
 

 

10 
Οι θέσεις στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ είναι 
σύμφωνες  με την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή 
Τ.Π.2 της μελέτης του Παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ 
 

 

11 
Οι επιγραφές σήμανσης (πληροφοριακές πινακίδες) 
είναι σύμφωνες  με την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή 
Τ.Π.8 της μελέτης του Παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ 
 

 

12 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παραδώσει και να 
εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στις τέσσερις παραλίες 
του Δήμου Αγίου Νικολάου με δικές του δαπάνες, να 
κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις, να  τον θέσει σε 
λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του 
Δήμου. Επίσης θα παραδώσει τεχνικά εγχειρίδια και 
οδηγίες ελέγχου, χρήσης και συντήρησης στην 
ελληνική γλώσσα. 
 

ΝΑΙ 
 

 

13 Ο χρόνος παράδοσης συμφωνεί με την παρ. 6.1 της 
διακήρυξης ΝΑΙ 

 

 

14 
Η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας και η τεχνική 
υποστήριξη-συντήρηση συμφωνεί με την παρ. 6.4 
της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
 

 

15 
Έχει δοθεί η δαπάνη και το πρόγραμμα συντήρησης 
του εξοπλισμού για κάθε έτος και για τα επόμενα 
πέντε έτη. 

ΝΑΙ 
 

 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

 
 




