
 

 

 

 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΑΘΩΛ ΠΡΑΘΚΩΛ  

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. 

Ρος Θένηπος Θοινυνικήρ Ξποζηαζίαρ , Αλληλεγγύηρ - Ξαιδείαρ και Ξεπιβάλλονηορ 

Γήμος Αλεξανδπούποληρ  

 

δ ι α κ η π ύ ζ ζ ε ι 

 

ηε κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Ξπομήθεια ειδών 

εξοπλιζμού βπεθονηπιακών ζηαθμών, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θηεξίνπ 

(δάπεδα, κνθέηεο)  , Ξξνκήζεηα παηρληδηψλ, Ξξνκήζεηα επίπισλ χπλνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ λέσλ βξεθηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Ε΄ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ Αιεμαλδξνχπνιεο ηνπ ΛΞΓΓ 

Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο – Ξαηδείαο θαη Ξεξηβάιινληνο Γήκνπ 

Αιεμαλδξνχπνιεο 

  

Ξποϋπολογιζμού 43.882,24 €  Δςπώ (ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Ξ.Α. 24%), 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: 

α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016,φπσο ηζρχεη θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117 

β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4497/2017  άξζξν 107 

γ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ.3463/2006, ηνπ Λ. 3852/2010, ηνπ Λ. 4250/2014, φπσο 

ηζρχνπλ  

δ) Τθν με αρ.158/2016 Απόφαςθ τθσ Αρχισ  με κζμα «Ζγκριςθ του ¨Τυποποιθμζνου Εντφπου 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ¨ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Αϋ147),για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν »( Βϋ3698). 

ε) Τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ. Αϋ/13.7.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 
ςτ) Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010). 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ 

ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ , 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ - ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 

 

Ξληπ. : Γκαμπιηζάκηρ Εασαπίαρ 
Ρηλ.: 2551053225 
Ρασ. Γ/νζη: Θαπηάλη 2 
68132 ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖ 

email: ps@alexpolis.gr 

  

Απ. Ξπυη. 2840 

Αλεξανδπούπολη, 26/9/2018 

 

 

Πξνκήζεηα εηδώλ εμνπιηζκνύ 
βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ 

 
Απ. μελέηηρ: 27/2018 
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η) Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ/τοσ 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 
145/τ.Α’/05-08-2016) 
θ) Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Αϋ/15-09-2011 )«Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – 
Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
κ) Τισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  143 Α/2014), «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 
ι) Τισ διατάξεισ του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ.  45 τ. Α/09-03-1999), «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 
ια) Του Ρ.Δ. 28/2015 (Αϋ34). «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςτα δθμόςια ζγγραφα 
και ςτοιχεία» 
ηβ) ην ηεθκεξησκέλν αίηεκα αξηζκ. 126/2018, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ 
ηγ) ηελ ππ’ αξηζ. 133/2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. 27/2018 κειέηεο πξνκήζεηαο ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθνχ - Γηνηθεηηθνχ 

θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ηδ) ηελ ππ αξηζ. 127/2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003735467 ΑΔΑ: Ω08ΝΟΚ9Β-Ε1Ρ)απφθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία δηαηέζεθε ε πίζησζε (απφθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο)  

ηε) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο  

 
 
 
 
 

καλεί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ δηελέξγεηαο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

Άπθπο 1: Αναθέηοςζα Απσή - Πηοισεία επικοινυνίαρ 

Αλαζέηνπζα αξρή: ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ , ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ - ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ  

Νδφο: ΘΑΟΡΆΙΖ 2  

Ραρ. Θσδ.: 68132  

Ρει.: 2551053225 

Telefax: 2551038713 

E-mail: ps@alexpolis.gr 

Ηζηνζειίδα: www.alexpolis.gr 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην ΘΡΖΟΗΝ ΘΔΞΑΘ ( αίθοςζα Γιοικηηικού Πςμβοςλίος), 

νδφο Θαξηάιε 2, ηελ 11η ΝΘΡΩΒΟΗΝ 2018 εκέξα Ξέμπηη θαη ψξα απφ 9:30 (ψξα έλαξμεο 

18PROC003750897 2018-09-27



ηνπ δηαγσληζκνχ) έσο 10:00 (ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν. 

 

Άπθπο 2: Ξαπαλαβή εγγπάθυν ζύμβαζηρ και ηεςσών  

1. Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, κε ηα παξαξηήκαηά ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα 

απηήο. 

β) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΡΔΓ) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 

Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΦΔΘ Β 3698/16.11.2016). 

δ) ε αξηζκ. 27/2018 κειέηε πξνκήζεηαο ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθνχ - Γηνηθεηηθνχ 

ε) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ. 

 

2. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε 

www.alexpolis.gr, απφ φπνπ κπνξνχλ λα ηα Ξξνκεζεχνληαη δσξεάλ θαη ζην Θεληξηθφ Κεηξψν 

Ζιεθηξνληθψλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).  

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 

(ΦΔΘ112/Α/13-7-2010), αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ) θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο , 

Αιιειεγγχεο - Ξαηδείαο θαη Ξεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο . Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο δεκνζηεχζεθε  ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα (Λ. 4469/2017, ΦΔΘ 62/03-05-2017).   

 

Άπθπο 3: Ανηικείμενο ηος διαγυνιζμού 

1. Ν δηαγσληζκφο αθνξά ζηε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θηεξίνπ (δάπεδα, κνθέηεο)  , Ξξνκήζεηα 

παηρληδηψλ, Ξξνκήζεηα επίπισλ χπλνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δχν λέσλ βξεθηθψλ 

ηκεκάησλ ηνπ Ε Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ Αιεμαλδξνχπνιεο ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο , 

Αιιειεγγχεο – Ξαηδείαο θαη Ξεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

αξηζκ. 27/2018 κειέηε, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 

2. Θπιηήπιο καηακύπυζηρ ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πλέον ζςμθέποςζα 

από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή), χζηεξα 

απφ εμαθξίβσζε ζπκθσλίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο. 

Ν θάζε δηαγσληδφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη πποζθοπά είηε για ηο ζύνολο ηηρ 

ππομήθειαρ, είηε για ένα από ηα ημήμαηά ηηρ (Α Β θαη Γ), υζηόζο οθείλει να ςποβάλει 
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πποζθοπά για ηο ζύνολο ηυν επιμέποςρ ειδών ηος κάθε ημήμαηορ. Ζ πξνκήζεηα γηα θάζε 

ηκήκα ζεσξείηαη εληαία θαη φπνηνο δηαγσληδφκελνο ππνβάιεη πξνζθνξά γηα κέξνο κφλν ησλ 

δεηνχκελσλ εηδψλ/πνζνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο, ε πξνζθνξά ηνπ δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή.  

Απφ ην Ρ.Δ..Γ., ην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη 

λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα γηα πνηα ηκήκαηα ηεο πξνκήζεηαο ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. Ζ 

πεξεζία κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ είηε ζε έλα είηε ζε 

πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο (αλά ηκήκα), με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον 

ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ 

(σαμηλόηεπη ηιμή) ανά ημήμα, χζηεξα απφ εμαθξίβσζε ζπκθσλίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

3. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη 

νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 132 ηνπ 

Λ.4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ Λ.4412/2016. 

 

Άπθπο 4: Ξποϋπολογιζμόρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 43.882,24 Δςπώ θαη αλαιχεηαη ζε 

θαζαξφ πνζφ 35.388,90 € πιένλ ΦΞΑ 8.493,24 € 

Θαη ζπγθεθξηκέλα αλά ηκήκαηα:  

ΣΜΖΜΑ Α   

ΤΝΟΛΟ 9.433,00 

θ.π.α.24% 2.263,92 

ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 11.696,92 

  

  ΣΜΖΜΑ Β   

ΤΝΟΛΟ 17.238,90 

θ.π.α.24% 4.137,34 

ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 21.376,24 

  

  ΣΜΖΜΑ Γ   

ΤΝΟΛΟ 8.717,00 

θ.π.α.24% 2.092,08 

ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 10.809,08 

 

Άπθπο 5: Σπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ - Ξληπυμή Αναδόσος 

 

1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ K.A: 10.7133.07 πνζνχ 43.882,24 €  ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ έηνπο 2018 (ππ’ αξηζ. 127/2018 απφθαζε ηνπ 
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Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο). Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη απφ ην ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ  

2. πφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Λ 4013/2011.  

3. Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο - Ξαηδείαο θαη 

Ξεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο .  

4. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

απφ ηνλ ΝΡΑ, χζηεξα απφ ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο 

απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο - 

Ξαηδείαο θαη Ξεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο . 

 

Άπθπο 6: Θπιηήπιο Ανάθεζηρ – Ανάδειξη Αναδόσος 

 

Θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηιμήρ (ρακειφηεξε ηηκή) φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ 

Λ.4412/2016. χζηεξα απφ εμαθξίβσζε ζπκθσλίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Ν θάζε δηαγσληδφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη πποζθοπά είηε για ηο ζύνολο ηηρ 

ππομήθειαρ, είηε για ένα από ηα ημήμαηά ηηρ (Α Β θαη Γ), υζηόζο οθείλει να ςποβάλει 

πποζθοπά για ηο ζύνολο ηυν επιμέποςρ ειδών ηος κάθε ημήμαηορ. Ζ πξνκήζεηα γηα θάζε 

ηκήκα ζεσξείηαη εληαία θαη φπνηνο δηαγσληδφκελνο ππνβάιεη πξνζθνξά γηα κέξνο κφλν ησλ 

δεηνχκελσλ εηδψλ/πνζνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο, ε πξνζθνξά ηνπ δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή 

 

Άπθπο 7: Ζμεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ παπαλαβήρ ηυν πποζθοπών –Ρόπορ 

διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού  

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 

11η ΝΘΡΩΒΟΗΝ 2018 εκέξα Ξέμπηη θαη ώπα 9:30 π.μ. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 π.μ. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε 

απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

εκέξα, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ . Ζ απφθαζε απηή αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ θαη ζην ΓΗΑΓΔΗΑ.  

 

Άπθπο 8: ποβολή θακέλος πποζθοπάρ  

1. Νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 7 είηε (α) κε 

θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πε 

πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο 
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γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ 

δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ 

θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.  

2. Νη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:  

 

Ξξνο ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Ξξνζθνξά ηνπ …………..1  

γηα ηελ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΛΔΑ ΒΟΔΦΗΘΑ ΡΚΖΚΑΡΑ 

κε αλαζέηνπζα αξρή ην ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ , ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ - ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ  

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 11-10-2018 

 

3. Κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γικαιολογηηικά Πςμμεηοσήρ» θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.  

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Ρεσνική Ξποζθοπά», ν νπνίνο 

πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9. Αλ ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο 

ίδηεο ελδείμεηο θαη 

γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Νικονομική Ξποζθοπά», ν νπνίνο 

πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9. 

Νη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ ηεο παξ. 2. 

4. Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά 

δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α` 188). 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε μέλε γιψζζα, γίλνληαη δεθηά εθφζνλ: 

έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Θψδηθα 

Γηθεγφξσλ ή έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ ηελ πξεζβεία ή ην πξνμελείν ηεο Διιάδαο 

ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ εγγξάθνπ ή απφ ηελ πξεζβεία ή ην πξνμελείν ηεο ρψξαο απηήο ζηελ 

Διιάδα ή έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ 

                                                           
1 Σηνηρεία πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα (ηδίωο επωλπκία, νδόο, αξηζκόο, Τ.Κ., πόιε, ηειέθωλν, fax θαη e-mail) θαη ζε 

πεξίπηωζε έλωζεο νηθνλνκηθώλ θνξέωλ ηα ζηνηρεία όιωλ ηωλ κειώλ απηήο. 
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Δμσηεξηθψλ ή απφ νξθσηνχο κεηαθξαζηέο ηνπ Λ 3712/2008 ή απφ πηπρηνχρνπο κεηαθξαζηέο 

ηνπ Ηνλίνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. 

5. Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη 

ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11. 

6. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην 

πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή 

ηεο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

7. Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε 

πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

8. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

Άπθπο 9: Ξεπιεσόμενο θακέλος πποζθοπάρ 

Ν θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

ηα αθφινπζα: 

(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» 

(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» 

 

ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

(α). Ν θάθεινο «Γικαιολογηηικά Πςμμεηοσήρ» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη:  

1.Ρςποποιημένο ένηςπο ςπεύθςνηρ δήλυζηρ (ΡΔΓ): Θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΠ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 

Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΦΔΘ Β 3698/16.11.2016) σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο 

ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

-  δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο θαη πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 

13 ηεο παξνχζαο,  

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία 15 ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Π.  

Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ 

απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ Ρππνπνηεκέλνπ Έληππνπ πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ), είλαη δπλαηή, κε 

κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ 

Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 107 ηνπ Λ. 4497/2017, γηα ην 

ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. (βι. άξζξν 79Α λ. 4412/2016, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 13 ηνπ λ. 

4497/2017). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ δπλαηφηεηα ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα.  Δμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνγξάθεηαη ην ΡΔΓ απφ ην ζχλνιν ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ  λ. 

4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 107 πεξ. 7 ηνπ λ. 4497/2017 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

2.Ξαπαζηαηικό εκπποζώπηζηρ, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.  

 

(β). Ν θάθεινο «Ρεσνική Ξποζθοπά» (ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζκ. 27/2018 μελέηηρ θαη εηδηθφηεξα: 

- Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ κε πιήξε ζηνηρεία – ζντυπα, 

prospectus λειτουργιϊν, τεχνικϊν ενεργειακϊν χαρακτθριςτικϊν, χϊρα προζλευςθσ – 

καταςκευισ, κλπ.,  ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

- Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά είλαη ππνγεγξακκέλε θαηά πεξίπησζε απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ή απφ ην 

λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.  

 

(γ). Ν θάθεινο «Νικονομική Ξποζθοπά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (δει. ζα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην 

έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο – ε ηηκή ζε επξψ –ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν απφ 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα). 
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Γηα ηηο ελψζεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεµέλν µε ζπµβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

Άπθπο 10: Πύζηημα ςποβολήρ οικονομικών πποζθοπών 

1. Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ 

3. Θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

4. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ. 

 

Άπθπο 11: Ξαπαλαβή πποζθοπών – Πηάδια αποζθπάγιζηρ αξιολόγηζηρ – 

Θαηακύπυζη  

1. Παπαλαβή και εξέηαζη ηων θακέλων πποζθοπάρ  

α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν απηήο, κηζή 

ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί 

λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη 

ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ 

ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε 

πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε 

πξνζθνξά. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 8 ηεο 

παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη 

εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο 

θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ 

ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

β) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη 

δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη 

νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

2. Σηάδια αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ πποζθοπών  
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α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε 

ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ 

πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Νη θάθεινη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην 

παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε 

κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 

β) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ 

απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο.  

γ) Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα 

αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία 

θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη 

απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα 

α' θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

δ) Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο - Ξαηδείαο θαη Ξεξηβάιινληνο 

Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο , ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά 

ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/2016. 

ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε 

αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

3. Ππόζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικών - Καηακύπωζη – Ππόζκληζη για ςπογπαθή ζύμβαζηρ 

α) Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα 

δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο. Ρα δηθαηνινγεηηθά 

πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 
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ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ. 

i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΡΔΓ) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12, 13 θαη 14 

ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ 

ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή 

αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ 

άξζξνπ 14, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

β) Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην  είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 

εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

γ) Κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη 

απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα 

ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Ρα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ 

έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 12, 13 θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη 

θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, 

πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

δ) Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη 

λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
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πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

 

Άπθπο 12: Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηον διαγυνιζμό 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ Λ. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε 

αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε 

ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

3. Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 

Άπθπο 13: Ξποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ (άξζξα 73, 74 θαη 75 ηνπ Λ. 4412/2016) 

Γηα θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα κελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ 1 θαη λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 2-5, δειαδή: 

1. Λα κελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ αμεηάκληηη καηαδικαζηική απόθαζη γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ 
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Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 

ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ φια ηα κέιε ηνπ Γ.Π. 

Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, ε πεξίνδνο απηή 

αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

2. Λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ειζθοπών 

κοινυνικήρ αζθάλιζηρ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία (αλ ν πξνζθέξσλ 

είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα), ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη λα κελ ηνπ έρεη επηβιεζεί δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. Νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε 

(αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα). Γελ 

απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

3. Λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ καηαβολή ηυν θόπυν, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία (αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη 
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ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα) ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο. 

4. Λα κελ έρεη δηαπξάμεη παπάπηυμα ή αδίκημα γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ 

ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.  

5. Λα δηαζέηεη ηελ απαιηούμενη καηαλληλόληηα για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ ηος 

δπαζηηπιόηηηαρ, δειαδή εγγξαθή ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ (γηα ηελ Διιάδα είλαη ην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην). Απφ ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή 

ηνπ ζην ελ ιφγσ κεηξψν θαη ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ζρεηηθφ κε απηφ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο.  

6. Λα κελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 

εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, θπξψζεηο πνπ 

έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ θαη αθνξνχλ ζε: αα) ηπειρ (3) ππάξειρ 

επιβολήρ πποζηίμος από ηα απμόδια ελεγκηικά όπγανα ηος Πώμαηορ Δπιθεώπηζηρ 

Δπγαζίαρ για παπαβάζειρ ηηρ επγαηικήρ νομοθεζίαρ πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε 

ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή 

«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο 

ειέγρνπο ή ββ) δύο ππάξειρ επιβολήρ πποζηίμος από ηα απμόδια ελεγκηικά όπγανα ηος 

Πώμαηορ Δπιθεώπηζηρ Δπγαζίαρ για παπαβάζειρ ηηρ επγαηικήρ νομοθεζίαρ πος 

αθοπούν ηην αδήλυηη επγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο (Λ.4488/2017, άξζξν 39, παξ.Α1).      

- Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 4. 

Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ (δηαγσληζκφ). 

 

Άπθπο 14: Γικαιολογηηικά2 (Αποδεικηικά μέζα) 

                                                           
2
 Σρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέωζεο ππνβνιήο πξωηνηύπωλ ή επηθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ εγγξάθωλ ζε 

δηαγωληζκνύο δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίωλ εγγξάθωλ 

Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα ηωλ πξωηνηύπωλ ή ηωλ αθξηβώλ αληηγξάθωλ ηωλ δεκνζίωλ 

εγγξάθωλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπηωζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λόκνπ 

4250/2014. Σεκεηωηένλ όηη ε παξαπάλω ξύζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνύζηα, 

έλνξθεο βεβαηώζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέωζε ππνβνιήο θεθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ. 

2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπώλ δεκνζίωλ εγγξάθωλ 

Επίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα από αληίγξαθα εγγξάθωλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο αξρέο, 

ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά είλαη λνκίκωο επηθπξωκέλα από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο ρώξαο απηήο, θαη έρνπλ 

επηθπξωζεί από δηθεγόξν, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κώδηθα Δηθεγόξωλ (Ν 4194/2013). 

Σεκεηώλεηαη όηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίωλ εγγξάθωλ κε 

ζπγθεθξηκέλε επηζεκείωζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ από δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρώξαο (Σύκβαζε ηεο 

Χάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθωλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.) 

18PROC003750897 2018-09-27



1. Γικαιολογηηικά 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζηνλ νπνίνλ 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα πην θάησ 

αλαθεξφκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην 

αξκφδην φξγαλν (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ). 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) ζα πξέπεη λα θέξνπλ 

εκεξνκελία έθδνζεο πξνγελέζηεξε ή έσο θαη ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ζε πεξίπησζε ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη θαη 

επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά. (Γηα ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ πξνβιέπεηαη ρξφλνο 

ηζρχνο ηξηψλ κελψλ. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη 

ρξφλνο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο 

εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7. Νη έλνξθεο βεβαηψζεηο 

πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ 

εκεξνκελία εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7).  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 

Αλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ 

έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία 

ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 

αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) 

επηπιένλ εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

Ζ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Ρ.Δ..Γ., είλαη ςεπδή ή 

αλαθξηβή, ή δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο. 

  

                                                                                                                                                                                                 
3. Απιά αληίγξαθα ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ 

Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα από αληίγξαθα ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ ηα νπνία έρνπλ 

επηθπξωζεί από δηθεγόξν, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κώδηθα Δηθεγόξωλ (Ν 4194/2013), 

θαζώο θαη επθξηλή θωηναληίγξαθα από ηα πξωηόηππα όζωλ ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ θέξνπλ ζεώξεζε από ππεξεζίεο θαη 

θνξείο ηεο πεξίπηωζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λόκνπ 4250/2014. 

4. Πξωηόηππα έγγξαθα θαη επηθπξωκέλα αληίγξαθα 

Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά θαη πξωηόηππα ή λνκίκωο επηθπξωκέλα αληίγξαθα ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθωλ, 

εθόζνλ ππνβιεζνύλ από ηνπο δηαγωληδόκελνπο. 
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Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο.  

 

2.   Γικαιολογηηικά μη ζςνδπομήρ λόγυν αποκλειζμού ηος άπθπος 13 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο: απόζπαζμα ηος ζσεηικού μηηπώος 

(ποινικού μηηπώος) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 

απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα 

πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13. 

         Γηα λα λνκηθά πξφζσπα ππφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη:  

-   νη δηαρεηξηζηέο ησλ νκνξξχζκσλ θαη ησλ εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ (ΝΔ θαη ΔΔ), 

-   νη δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΞΔ) θαη ησλ Ηδησηηθψλ 

Θεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξηψλ (ΗΘΔ),  

-   ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (ΑΔ), 

-   ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, 

-   ζε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Πε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε αλσηέξσ ππνρξέσζε αθνξά ζηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαηά ηε λνκνζεζία απφ ηελ νπνία δηέπνληαη. 

Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν 

θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Λ 1599/86 ή ηνπ ηχπνπ πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπνπ 

αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί ζε θάζε 

πεξίπησζε λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ θαηαδηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ. 

Ξξνθεηκέλνπ γηα ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππνβάιιεηαη πεχζπλε 

Γήισζε (ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο). 

 

β. γηα ηελ παξάγξαθν 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 13: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

είλαη: 
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(i) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα, 

(ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή θαη αθνξά 

ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο: 

-      αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο 

αζθάιηζεο,  

-      αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, 

πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ,  

-       ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο 

ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, 

-       ζε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ 

πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο αλ απηά 

έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, καδί κε 

ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά 

εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο φπνπ ππάγεηαη θάζε 

απαζρνινχκελνο. Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο ζα βεβαηψλεηαη επί ηνπ ζψκαηνο 

απηήο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. 

 

γ. αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) θαη (β) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή 

πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 

απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη 

ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε 

πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

 

δ. γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε 

ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 
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δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο 

εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

 

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηε 

ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ (γηα ηελ Διιάδα είλαη ην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ 

Δπηκειεηήξην). Απφ ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ ζην ελ 

ιφγσ κεηξψν θαη ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ζρεηηθφ κε απηφ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο.  

 

ζη. Ένοπκη βεβαίυζη Διπηνοδικείος, γηα ηελ απφδεημε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θπξψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ θαη αθνξνχλ ζε: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ 

ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 

2063/Γ1632/2011 (Β 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο ή ββ) 

δχν πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο.  

 

Άπθπο 15: Σπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 

Θάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άπθπο 16: Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ  

Α. 1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία: α) ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) 

ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ 

Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ 

πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, 
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ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ 

εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ηα) ηνλ ηίηιν 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

2. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη 

έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη 

απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 

κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

3. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ. 

4. Πε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία) , φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 17: Δνζηάζειρ  

Θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Ζ πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη 

πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ , ε νπνία απνθαζίδεη, χζηεξα απφ 

γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν 

παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ , αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 

Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ρσξεί 

έλζηαζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην  κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο - Ξαηδείαο θαη Ξεξηβάιινληνο 

Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο , χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε 

ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο 

έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί 

ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
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Άπθπο 18: Θήπςξη οικονομικού θοπέα έκπηυηος – Θςπώζειρ 

Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή 

δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ 

ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

Α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε. 

Β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

- Νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.      

Ν αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζθχγεη θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ ηηο 

παξαπάλσ θπξψζεηο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β θαη δ 

ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ.  

 

Άπθπο 19: Γλώζζα διαδικαζίαρ 

1. Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, 

επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Ρπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2. Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε 

ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα3, 

θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία 

ηνπ Ξ.ΔΜ.4, είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 

454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 36 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

3. Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 

αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην 

                                                           
3
 Είηε από ην αξκόδην Πξνμελείν ηεο ρώξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο ‘’Apostile” ζύκθωλα κε ηελ 

ζπλζήθε ηεο Χάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 1497/84), ώζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηόηεηά ηνπο.   
4
 Πξβ. Άξζξν 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   
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λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ 

ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 

05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 

454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 36 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

4. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζηελ αγγιηθή εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.  

5. Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ 

νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. 

 

Άπθπο 20: Δθαπμοζηέα νομοθεζία 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ 

λνκνζεηεκάησλ: 

- ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), 

- ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α') 

- ηνπ Λ.3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 114/8.6.2006 ηεχρνο 

Α') 

- ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ, 

- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην». 

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…» . 

- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

- ηνπ λ. 4488/2017, άξζξν 39, παξ.Α1 

- νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο , θαζψο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ 

θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Λφκνο, Ξ.Γ., .Α.) θαη εξκελεπηηθή 

εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ 

δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Λφκνη, ΞΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ Λ.4412/2016, δελ 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 
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Άπθπο 21: Πειπά ιζσύορ εγγπάθυν ηηρ ζύμβαζηρ 

Ρα  έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα είλαη ηα αλαθεξφκελα 

παξαθάησ. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο 

θαζνξίδεηαη  σο θαησηέξσ.  

1. Πχκβαζε 

2. Ππγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

3. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 

4. Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο 

5. Ξξνυπνινγηζκφο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ 

 

Άπθπο 22: Ξαποσή διεςκπινίζευν για ηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν έμη (6) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ην 

αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

Άπθπο 23: Ρεκμήπιο από ηη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ 

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη 

πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη 

πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Άπθπο 24: Σπόνορ, ηόπορ και διάπκεια εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

Ζ δηάξθεηα ηεο  ζχκβαζεο  ηζρχεη  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 

κήλεο. Ζ παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο, ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Λ.4412/2016 θαη ε παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ.  

Νη δαπάλεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο, ζα 

θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηε 

δηαδηθαζία. 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. 

 

ΓΔΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

(Αιεμαλδξνχπνιε, 26/9/2018) 
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ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

 

 
Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο – Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ 

Αιεμαλδξνχπνιεο ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα εηδψλ εμνπιηζκνχ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ.   

Ζ πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα κε εθείλε πνπ αλαγξάθεηαη ζηα 
αληίζηνηρα ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά είηε γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο, είηε γηα έλα απφ ηα ηκήκαηά ηεο (Α , Β θαη Γ), σζηφζν νθείιεη 
λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο εηδψλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο:  

 
ΣΜΖΜΑ Α. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θηεξίνπ (δάπεδα, κνθέηεο) 
ΣΜΖΜΑ Β. Πξνκήζεηα παηρληδηψλ  
ΣΜΖΜΑ Γ. Πξνκήζεηα εηδψλ εμνπιηζκνχ αίζνπζαο χπλνπ 

 

Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 
θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε C.E. 

Σν ΝΠΓΓ Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο – Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ 
Αιεμαλδξνχπνιεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ’ νινθιήξνπ απφ έλαλ πξνκεζεπηή ή 
απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο αλά νκάδα. Καζψο νη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ΝΠΓΓ ηνπ Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο – Παηδείαο θαη 
Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα κε ρξεηαζηεί λα παξαδνζεί ζην ζχλνιφ ηεο ε 
εθηηκσκέλε πνζφηεηα ηεο κειέηεο. 

ε πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηε παξνχζα κειέηε πνζνηήησλ - γηα 
θάζε είδνο - σο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα απηφ απφ 
ην ΝΠΓΓ Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο – Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ 
Αιεμαλδξνχπνιεο Σν πνζφ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο είλαη ην 
δηαζέζηκν απφ ην ΝΠΓΓ Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο – Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ 
Αιεμαλδξνχπνιεο γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δχλαηαη λα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο . 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο γηα ην ΝΠΓΓ Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο – 
Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 43.882,24 € κε Φ.Π.Α Ζ 
δαπάλε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνλ παξαθάησ Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΝΠΓΓ Κέληξν 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο – Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο κε Κ.Α.: 
10.7133.07 Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο εθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ 43.882,24 € κε Φ.Π.Α.  
 
 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
 

Αιεμαλδξνχπνιε    1 επηεκβξίνπ 2018 
Ο Πξνϊζηάκελνο Γηνηθεηηθνύ  

 
 
 
 

Αβξακίδεο Παξαζθεπάο 

  
 
  

Ο πληάμαο 
 
 
 
 

Γθακπηηζάθεο Εαραξίαο 
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ΣΔΥΝΗΚΔ   ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θηεξίνπ (δάπεδα, κνθέηεο)  , 
Πξνκήζεηα παηρληδηψλ, Πξνκήζεηα επίπισλ χπλνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ λέσλ βξεθηθψλ 
ηκεκάησλ ηνπ Ε΄ Παηδηθνχ ηαζκνχ Αιεμαλδξνχπνιεο ηνπ ΝΠΓΓ Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , 
Αιιειεγγχεο – Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο.  

Όια ηα δεηνχκελα είδε ζα είλαη γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, θηηαγκέλα ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα πξφηππα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηρληδηψλ, εμνπιηζκνχ θηεξίνπ 
(δάπεδα, κνθέηεο)  θαη επίπισλ χπλνπ θαη ζα ζπλνδεχνληαη κε ηηο ζρεηηθέο Πηζηνπνηήζεηο ΔΛΟΣ φπνπ 
ρξεηάδεηαη.  

Ο Υξσκαηηζκφο, νη δηαζηάζεηο θαη ηα ζρέδηα φπνπ δελ αλαγξάθνληαη ζε φια ηα παξαπάλσ είδε ζα 
είλαη επηινγήο ηνπ ΝΠΓΓ Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο – Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο 
Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο.  

ηελ ηηκή ησλ επίπισλ – εμνπιηζκνχ θαη παηρληδηψλ φπνπ ρξεηάδεηαη ζα  πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά 
ηνπο θαη ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπο, ε ηνπνζέηεζή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ θαη ηεο εξγαζίαο 
ζηνλ ρψξν ηνπ παηδηθνχ ηαζκνχ ζηελ ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην ΝΠΓΓ Κέληξν Κνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο – Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο ψζηε λα είλαη έηνηκα 
πξνο ρξήζε.  

ηελ ηηκή ησλ εηδψλ εμνπιηζκνχ φπσο ην πιαζηηθφ δάπεδν , ε κνθέηα θαη ε κνθέηα γθαδφλ 
πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ηνπο, ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο, ε ηνπνζέηεζή ηνπο κε φια ηα πιηθά, κηθξνχιηθα, 
ππνβάζεηο γηα πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή θαη ε εξγαζία ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο κειέηεο ηνπ ΝΠΓΓ 
Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο – Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. 

Οη δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη είλαη ελδεηθηηθέο. 
 
ΣΜΖΜΑ Α. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θηεξίνπ (δάπεδα, κνθέηεο) 
 
Όινο ν εμνπιηζκφο θηεξίνπ (δάπεδα, κνθέηεο) πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα παξέρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα γηα βξέθε θαη λήπηα, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο θαη ηε 
κεγαιχηεξε δπλαηή αληνρή ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ο Δμνπιηζκφο  ποσ περιγράθεηαι είναι ενδεικηικός και 
μπορεί να σπάρτει μικρή διαθοροποίηζη ως προς ηο ζτέδιο, θα πρέπει να είναι καηάλληλο για βρέθη και 
παιδιά μέτρι ηλικίας 5 εηών. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ  

ΤΚΔΤΑΗΑ 

1 1 
Πιαζηηθφ δάπεδν εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ, αληηζηαηηθφ , αληηζεξκηθφ, 
αληηαιιεξγηθφ κε πηζηνπνπίεζε ISO . η.κ. 

 
2 

Μνθέηα  πηζηνπνηεκέλε γηα κε επηβιαβήο νπζίεο , αληηζηαηηθή , 
αληηβαθηεξηαθή , αληηαιιεξγηθή  , κε ζηδηθά επεμεξγαζκέλα λήκαηα γηα 
εχθνιν θαζάξηζκα θαη ρσξίο λα ρλνπδηάδεη. η.κ. 

 
3 

Μνθέηα γθαδφλ γηα θάιπςε αχιεηνπ ρψξνπ ηδηαίηεξα αλζεθηηθή, εχθνιε 
ζηελ ζπληήξεζε κε θαιή απνζηξάγγηζε, ππναιιεξγηθή, θηιηθή ζηα 
παηδηά θαη ζην πεξηβάιινλ. η.κ. 
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ΡΚΖΚΑ Β. Ξπομήθεια παισνιδιών 

 
Ζ πξνκήζεηα παηρληδηψλ πνπ πεξηγξάθεηαη είλαη ελδεηθηηθφο θαη κπνξεί λα ππάξρεη κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην ζρέδην, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα βξέθε θαη παηδηά κέρξη ειηθίαο 5 εηψλ. 
Οη πξνκήζεηα ησλ παηρληδηψλ ρσξίδεηαη ζε πξνκήζεηα επίπισλ θαη παηρληδηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη 

πξνκήζεηα παηρληδηψλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ γηα ηνλ εμνπιηζκφο ηεο απιήο ησλ βξεθηθψλ ηκεκάησλ. ‘Όια ηα 
παηρλίδηα ζα είλαη ζε ηεκάρηα. 
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Α/Α ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

 
2 1 ΚΑΡΔΚΛΑΚΗ ΝΖΠΗΧΝ  
Καηαζθεπαζκέλν εμ΄ νινθιήξνπ απφ μχιν θνπξληζηήο νμηάο άξηζηεο πνηφηεηαο. Θα είλαη ινπζηξαξηζκέλν 
νιφθιεξν ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ. Ο ζθειεηφο ζα έρεη νξζνγσληθή δηαηνκή 5,5Υ2,8 εθ. Ζ ζχλδεζε ηνπ 
ζθειεηνχ ζα γίλεηαη κε έμη κνξζαξηζηέο ηξαβέξζεο  νξζνγσληθήο δηαηνκήο  3,4Υ2,5 εθ. (νη ηέζζεξηο ζηα 
πιατλά θαη νη δχν πίζσ θαη κπξνζηά) γηα απεξηφξηζηε αληνρή. Σν θάζηζκα ζα είλαη αλαηνκηθφ θαη  
θαινππσηφ απφ πςίζπρλν κεράλεκα θαη ζα θηάλεη κε θακπχιε ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο θαξέθιαο ρσξίο 
ελψζεηο, αιιά ζα είλαη εληαίν θαη κνξθνπνηεκέλν ζε πςίζπρλν κεράλεκα. Ζ πιάηε ζα είλαη επίζεο 
θνπξκπαξηζηή - αλαηνκηθή αιιά θαη θακππισηή θαη ζα έρεη θαζαξφ χςνο 9 εθ. θαη πάρνο 9 ρηι.  Όινο ν 
ζθειεηφο, ηα κφξζα θαη νη πήρεηο ζα είλαη πεξαζκέλα ζηξνγγχιη πξνθεηκέλνπ λα είλαη αθίλδπλα γηα ηα λήπηα. 
ην θαξεθιάθη δελ ζα ππάξρεη πνπζελά πξφθα, θαξθνβειφλα ή ζηνθάξηζκα. ηα πέικαηα ζα θέξεη θπηεπηά 
ειαζηηθά ηαθάθηα γηα ηελ αζφξπβε κεηαθίλεζή ηνπ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δαπέδνπ. Σα βεξλίθηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη  λεξνχ, κε ηνμηθά θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Γηαζηάζεηο εμσηεξηθέο: 
31Υ35,5Υ60,5 εθ. χςνο. Γηαζηάζεηο θαζίζκαηνο: 26,5Υ31,5 εθ. Ύςνο θαζίζκαηνο: 31 εθ. 
Απαηηείηαη έθζεζε δνθηκψλ απφ εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα:  
EN 1728:2012 (Έπηπια, θαζίζκαηα – Μέζνδνη δνθηκψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ αληνρήο θαη αλζεθηηθφηεηαο), 
ΔΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καξέθιεο γηα εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, κέζνδνη δνθηκψλ θαη απαηηήζεηο αζθαιείαο) 
ΔΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Αζθάιεηα παηρληδηψλ Μέξνο 3: Μεηαλάζηεπζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ) 
 
2 2 ΣΡΑΠΔΕΗ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔ ΚΤΜΑΣΗΣΟ ΛΟΤΚΑΚΗ    
Ο ζθειεηφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ μχιν θνπξληζηήο νμηάο άξηζηεο πνηφηεηαο, ινπζηξαξηζκέλνο ζην 
θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ. Σα πφδηα ζα έρνπλ ηεηξαγσληθή δηαηνκή 5Υ5 εθ.  
Σν θαπάθη πνπ ζα έρεη ζρήκα θπθιηθφ, έρεη ζηε κέζε θπκαηηζηφ ραξαγκέλν ινχθη γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 
λα βαθεί δίρξσκν. Δίλαη  θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. 20 ρηι. κε επέλδπζε νμηάο ζε ρξψκα 
ηεο επηινγήο ζαο.  Ζ ζχλδεζε ηνπ ζθειεηνχ κε ην θαπάθη ζα γίλεηαη κε έμη βηδσηέο κεηαιιηθέο γσλίεο θαη 
θφιια γηα κεγαιχηεξε ελίζρπζε ζηελ αληνρή.  
Όια ηα άθξα ηνπ ηξαπεδηνχ ζα είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα παηδηά. 
ηα πέικαηα ζα θέξεη θπηεπηά ειαζηηθά ηαθάθηα γηα ηελ αζφξπβε κεηαθίλεζή ηνπ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
δαπέδνπ. 
Σα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 
Γηαζηάζεηο: 100 εθ. Ύςνο 56 εθ.  
 
2 3 ΣΡΑΠΔΕΗ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΔ ΔΠΔΝΓΤΖ ΦΟΡΜΑΗΚΑ ΜΔ ΛΔΚΑΝΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟΤ 
ΤΛΗΚΟΤ  
Ο πεληάγσλνο ζθειεηφο ηνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ μχιν θνπξληζηήο νμηάο άξηζηεο πνηφηεηαο, 
ινπζηξαξηζκέλνο ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ. Σα πφδηα ζα έρνπλ ηεηξαγσληθή δηαηνκή 5Υ5 εθ.  
Σν ηξαπέδη ζα έρεη πέληε πφδηα γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη φρη ηέζζεξα.  
Σν θαπάθη πνπ ζα έρεη ζρήκα καξγαξίηαο κε 5 πέηαια, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. 
20 ρηι. κε επέλδπζε θνξκάηθαο. Γπλαηφηεηα επηινγήο ρξψκαηνο θνξκάηθαο απφ ρξσκαηνιφγην 25 
ρξσκάησλ.  
ην θέληξν ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ζα ππάξρεη ηνπνζεηεκέλε ιεθάλε ζηξφγγπιεο δηαηνκήο ζε ρξψκα 
θίηξηλν. 
Ζ ζχλδεζε ηνπ ζθειεηνχ κε ην θαπάθη ζα γίλεηαη κε έμη βηδσηέο κεηαιιηθέο γσλίεο θαη θφιια γηα κεγαιχηεξε 
ελίζρπζε ζηελ αληνρή. 
Όια ηα άθξα ηνπ ηξαπεδηνχ ζα είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα παηδηά. 
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ηα πέικαηα ζα θέξεη θπηεπηά ειαζηηθά ηαθάθηα γηα ηελ αζφξπβε κεηαθίλεζή ηνπ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
δαπέδνπ. 
Σα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 
Γηαζηάζεηο: 105Υ105Υ56 εθ. χςνο 
 
2 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ    
Σν γξαθείν απνηειείηαη απφ κεηφπε θαη δχν πιατλά ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπλζεηηθφ μχιν 
MDF 17 ρηι. κε επέλδπζε νμηάο θαη απφ μχιν θνπξληζηήο νμηάο ζηε βάζε ηνπο θαη ζην επάλσ κέξνο φπνπ 
θαη ζηεξίδεηαη θαπάθη θαηαζθεπαζκέλν απφ  ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. 20 ρηι. κε επέλδπζε νμηάο.  Σν θαπάθη 
θαη ηα ζπξηάξηα είλαη βακκέλα ζε ρξψκαηα ηεο επηινγήο ζαο θαη ν ππφινηπνο ζθειεηφο είλαη 
ινπζηξαξηζκέλνο ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ. Φέξεη ηξία ζπξηάξηα ζηε κία ηνπ πιεπξά. Όια ηα άθξα ηνπ 
είλαη ζηξνγγπιεκέλα. Σα ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη θηιηθά 
πξνο ην πεξηβάιινλ.  
Γηαζηάζεηο: 110Υ63Υ77 εθ. χςνο. 
 
2 5 ΜΑΞΗΛΑΡΑΚΗ ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ ΓΗΥΡΧΜΟ  
Καηαζθεπαζκέλα απφ αθξψδεο πιηθφ πςειήο ππθλφηεηαο θαη επελδπκέλα κε δεξκαηίλε ζε ζπλδπαζκφ δχν 
ρξσκάησλ: πάλσ θάησ έλα ρξψκα θαη νη θάζεο άιιν ρξψκα. Γηαζηάζεηο: 32Υ32Υ7 εθ.  
 
2 6 ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ  
Σακπιφ δηαθνζκεηηθφ θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. 5 ρηι. κε επέλδπζε νμηάο. Θέκα ηα παηδηά 
ηνπ θφζκνπ (παηδηά απφ δηάθνξεο θπιέο). Σν ζέκα είλαη ραξαγκέλν πάλσ ζην μχιν θαη βακκέλν κε δσεξά 
ρξψκαηα θαη βεξληθσκέλν. Σα ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη 
θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Γηαζηάζεηο: 170Υ100 εθ.   
 
2 7 ΚΡΔΜΑΣΡΑ ΚΑΜΠΗΑ   
Καηαζθεπαζκέλε απφ  ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. 20 ρηι. κε επέλδπζε νμηάο. Δίλαη κνξθνπνηεκέλε ζε θάκπηα 
θεθάιη κε θεξαίεο θαη ζψκα  θαη ραξαγκέλε ζε ειεθηξνληθφ κεράλεκα αθξηβείαο CNC.  Φέξεη 5 δηπιά 
κεηαιιηθά θξεκαζηάξηα πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. Θα είλαη βακκέλε κε δσεξά ρξψκαηα θαη 
ινπζηξαξηζκέλε.  Σα ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη θηιηθά πξνο 
ην πεξηβάιινλ. Γηαζηάζεηο: 57Υ23 εθ.  
 
2 8 ΠΑΗΥΝΗΓΟΘΖΚΖ  κε 12 κεζαία θνπηηά   
Ο ζθειεηφο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ  ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. 17 ρηι. κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλνο 
ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ κε βεξλίθη λεξνχ, κε ηνμηθφ θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ.  
Πάλσ ζηνλ ζθειεηφ ζα βηδψλνληαη εηδηθνί πιαζηηθνί νδεγνί πάλσ ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηνχληαη αθξηβψο 12 
κεζαία θνπηηά δηαζηάζεσλ 31Υ43Υ15 εθ. ην θάζε έλα. Σα θνπηηά είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα ζηνηβάδνληαη φηαλ είλαη εθηφο παηρληδνζήθεο. Σα θνπηηά ζα έρνπλ ηα ηέζζεξα βαζηθά 
ρξψκαηα: πξάζηλα, θφθθηλα, θίηξηλα, κπιε θαη ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ απνζήθεπζε παηρληδηψλ ή άιινπ 
πιηθνχ. 
Σα 12 θνπηηά ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ φιε ηελ έθηαζε ηνπ επίπινπ θαη λα κελ αθήλνπλ πνπζελά θελφ.  
Σν πηζηλφ (πιάηε) ηνπ επίπινπ ζα εθαξκφδεη ζπξηαξσηά ζηα δχν πιατλά ηνπ.   
Σν έπηπιν θέξεη 4 εληζρπκέλεο ξφδεο κε θξέλν γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζή ηνπ ζην ρψξν πνπ ρξεηάδεηαη.   
Όια ηα άθξα είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα παηδηά.  
Γηαζηάζεηο: 104Υ47Υ77 εθ. χςνο. 
 
2 9 ΠΗΝΑΚΔ ΑΝΑΡΣΖΖ  ΔΡΓΑΗΧΝ ΝΖΠΗΧΝ κε δωάθηα  
Σν πιαίζηφ ηνπο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ μχιν Μ.D.F. κε επέλδπζε νμηάο, ρξσκαηηζηφ θαη νη 
πιεπξέο ηνπο δελ είλαη επζείεο αιιά ζρεκαηίδνπλ 3 θακπχιεο ζηηο θάζεηεο πιεπξέο, 3 θακπχιεο ζηελ θάησ 
νξηδφληηα πιεπξά θαη 3 θακπχιεο ζηελ πάλσ νξηδφληηα πιεπξά. ηε κεζαία θακπχιε ηεο πάλσ νξηδφληηαο 
πιεπξάο είλαη ραξαγκέλν ειεθαληάθη ή ζθπιάθη απφ ειεθηξνληθφ κεράλεκα αθξηβείαο. Οη πιεπξέο ηνπο 
θαζψο θαη ηα δσάθηα είλαη ρξσκαηηζηά.  Σν ηακπιφ ηνπο είλαη απφ ηλζνπιάηη (πίλαθαο αλάξηεζεο εξγαζηψλ). 
Σα ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ.  
Γηαζηάζεηο: 146Υ100 εθ. χςνο. 
 
2 10 ΝΣΟΤΛΑΠΗ ΥΑΜΖΛΟ GARDEN ΜΔ ΛΔΗΒΑΓΗ    
Έπηπιν κε δχν ζπξφκελα πνξηάθηα. Ο ζθειεηφο ηνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ κνξηνζαλίδα 25 ρηιηνζηά κε 
επέλδπζε κειακίλεο θαη PVC 2 ρηιηνζηά ζηα πεξηζψξηα. Σα πνξηάθηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπλζεηηθφ 
μχιν MDF κε επέλδπζε νμηάο θαη θέξνπλ ραξαγκέλα πάλσ ηνπο ρξσκαηηζηή δηαθφζκεζε κε  πξαζηλάδα, 
ινπινχδη θαη κειηζζνχια, ήιην, ζχλλεθν, 2 καληηάξηα θαη θάκπηα. Δζσηεξηθά ην έπηπιν θέξεη δχν ξάθηα 
ξπζκηδφκελνπ χςνπο. 
Γηαζηάζεηο: 95 x 45 x 97 εθ. 
 

18PROC003750897 2018-09-27



2 11 ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΗΜΑΣΗΟΘΖΚΖ ρξσκαηηζηή 
Καηαζθεπαζκέλε απφ  ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλν ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ 
μχινπ ν ζθειεηφο θαη ρξσκαηηζηά ηα ληνπιάπηα.  Πξφθεηηαη γηα δίθπιιε ληνπιάπα, θιεηζηή κε 2 πφξηεο κε 5 
ξάθηα ξπζκηδφκελνπ χςνπο εζσηεξηθά. 
Όια ηα άθξα είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα παηδηά. Σα ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ.  
Γηαζηάζεηο: 90Υ50Υ179 εθ. χςνο. 
 
2 12 ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 8 ΣΔΜΑΥΗΧΝ   
Ζ θαηαζθεπή – δηαρσξηζηηθφ έρεη ζρήκα «Γ» θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο θνκκάηηα: Ραθηέξα κε ζπξηάξηα 
δηαζηάζεσλ: 44Υ40Υ151 εθ, Κνπθινζέαηξν δηαζηάζεσλ: 84Υ40Υ153 εθ, Ραθηέξα κε ληνπιάπη δηαζηάζεσλ: 
44Υ40Υ151 εθ, Γσληαθή ζχλδεζε πέληε ξαθηψλ δηαζηάζεσλ: 84Υ40Υ151 εθ, Μαγαδάθη δηαζηάζεσλ: 
84Υ40Υ151 εθ, Ραθηέξα κε ληνπιάπη δηαζηάζεσλ: 44Υ40Υ151 εθ, θεπνχια εηζφδνπ κήθνπο 84 εθ, θαη 
ξαθηέξα κε ζπξηάξηα δηαζηάζεσλ: 44Υ40Υ151 εθ. Σα θνκκάηηα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ - αλαπηπρζνχλ 
ζε νπνηαδήπνηε δηάηαμε θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ  ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. κε επέλδπζε νμηάο, 
ινπζηξαξηζκέλα ζην θπζηθφ ρξψκα κε ρξσκαηηζηέο ιεπηνκέξεηεο. Ζ θαηαζθεπή πξνζθέξεη κεγάιν 
απνζεθεπηηθφ ρψξν ζε ξάθηα , ληνπιάπηα θαη ζπξηάξηα. Όια ηα θνκκάηηα είλαη δηπιήο φςεο νη πιάηεο ηνπο 
είλαη δηαθνζκεκέλεο κε δσάθηα, ήιηνπο, πεηαινχδεο, ινπινπδάθηα θ.ι.π. φια ραξαγκέλα πάλσ ζην μχιν απφ 
ειεθηξνληθφ κεράλεκα CNC. ην θάησ κέξνο θάζε θνκκάηη μερσξηζηά θέξεη 4 πιαζηηθά, βηδσηά ηαθάθηα γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ πιατλψλ ηνπ θαη γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζή ηνπ. Όια ηα θνκκάηηα έρνπλ νβάι πιατλά ζην 
επάλσ κέξνο θαη ην θνπθινζέαηξν θαη ην καγαδάθη ζπλνδεχνληαη απφ θνπξηίλεο θαη ηέληα αληίζηνηρα.  Όια ηα 
άθξα είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα παηδηά. Σα ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 
 

 
2 13  ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 8 Δ 1  
Γπκλαζηήξην 8 ζε 1.  Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ξπζκηζηεί ζε 8 δηαθνξεηηθέο δηακνξθψζεηο.  
Απνηειείηαη απφ ζπηηάθη αλαξξίρεζεο κε ηνχλει, 2 κεγάιεο ηζνπιήζξεο, ηνίρν αλαξξίρεζεο θαη αλνηγφκελε 
πφξηα.   Απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. Ηδαληθφ γηα 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. αλζεθηηθφ ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο. Γηαζηάζεηο 445Υ114Υ128.   Μέγηζην βάξνο αλά 
παηδί 45 θηια.  Μέγηζηνο αξηζκφο παηδηψλ 6. 
 
2 14  ΣΡΗΚΤΚΛΟ ΚΟΚΚΗΝΟ  
Σξίθπθιν θφθθηλν απφ  αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 
 
2 15 ΠΟΓΖΛΑΣΑΚΗ ΣΡΗΚΤΚΛΟ ΜΔ ΠΔΝΣΑΛ 
Πνδειαηάθη ηξίθπθιν κε πεληάι απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. Με δψλε 
δεζίκαηνο , θαιαζάθη ζην πίζσ κέξνο θαη ιαβή γηα θαζνδήγεζε απφ ελήιηθα. 
 
2 16 ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΒΔΒΔ ΡΗΓΔ ΠΟΤΑ 11 ΣΜΥ 
Καηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ πιηθφ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. Πεξηιακβάλεη 11 θνκκάηηα ζε 
δηαθνξεηηθά ρξψκαηα θαη ζρέδηα. Γηαζηάζεηο: 14 x 14 x 73 εθαηνζηά. 
 
2 17  ΠΟΛΤΚΔΣΡΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 
Καηαζθεπαζκέλν απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. Ηδαληθφ γηα 
εμσηεξηθφ ρψξν θαη αλζεθηηθφ ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο. Πεξηιακβάλεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο νιφγπξα: 
ζηφρν παηρλίδη (κε θνξίλεο θαη κπαιάθηα πνπ πεξηιακβάλνληαη), ηζνπιήζξα, ηνχλει, θαζξέθηε, ηξαπέδη πηθ 
ληθ θαη ζπηηάθη. Γηαζηάζεηο: 214Υ162Υ148cm  
 
2 18 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΦΑΡΑΚΗΑ 
Σξακπάια ζε ζρήκα ςαξάθηα . Απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο.  
Γχν ζέζεσλ . Γηαζηάζεηο: 122Υ41Υ58cm 
 
2 19 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΗ 
Σξακπάια ζε ζρήκα αινγάθη .Απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο.  
Γηαζηάζεηο: 120Υ34Υ47cm.  
 
2 20 ΚΑΣΡΟ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ 
Ηδαληθφ θάζηξν γηα κηθξνχο Βαζηιηάδεο & Βαζίιηζζεο. Με ξεαιηζηηθνχο ηνίρνπο θάζηξνπ, αθξνπχξγην, 
πιαηθφξκα θαη θξπθή ηζνπιήζξα. Γηαζηάζεηο: 147Υ127Υ131cm 
 
2 21 ΚΑΘΗΜΑ ΔΡΓΑΗΑ RELAX 
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Κάζηζκα εξγαζίαο κε κπξάηζα θαη πεληαθηηλσηή ηξνρήιαηε βάζε.  Δπέλδπζε κε χθαζκα ζε δηαθνξεηηθφ 
ρξψκα θάζηζκα θαη πιάηε. Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο χςνπο θαζίζκαηνο. Γηαζηάζεηο: 59Υ47Υ89/102 εθ. 
 
2 22 ΚΑΘΗΜΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΜΠΡΑΣΑ 
Κάζηζκα ζπλεξγαζίαο κε κπξάηζα.. Μεηαιιηθφο ζθειεηφο θαη θάζηζκα επελδπκέλν κε καχξε δεξκαηίλε. 
Γηαζηάζεηο : 54Υ51Υ79 εθ.  
 
 
2 23 ΣΤΜΠΑΝΟ ROLLING DRUM 
Σχκπαλν κε ινπξάθη γηα ζηήξηγκα. Απφ πιαζηηθφ πιηθφ. Πεξηιακβάλεη 2 κπαθέηεο. 
282 Εεπγάξη καξάθεο μχιηλεο . Εεπγάξη καξάθεο μχιηλεο κε ρξσκαηηζηή rainbow δηαθφζκεζε κήθνπο 20 εθ. 
 
2 24 ΞΤΛΑΚΗΑ ΚΡΟΤΣΑ RAINBOW 
Ξχιηλα θξνπζηά κε ρξσκαηηζηή rainbow δηαθφζκεζε κήθνπο 19,5 εθ. δεπγάξη  
 
2 25 ΣΤΜΠΑΝΑΚΗ  RAINBOW 
Σπκπαλάθη μχιηλν κε πνιχρξσκε rainbow δηαθφζκεζε δηακέηξνπ 21,5 εθ. 
 
2 26 ΣΤΜΠΑΝΑΚΗ ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ RAINBOW 
Σπκπαλάθη πεξηζηξνθήο μχιηλν κε πνιχρξσκε rainbow δηαθφζκεζε δηακέηξνπ 10 εθ. 
 
2 27 ΞΤΛΟΦΧΝΟ RAINBOW 
Ξπιφθσλν κε πνιχρξσκε rainbow δηαθφζκεζε κήθνο 27 εθ. 
 
2 28 ΜΟΤΗΚΖ ΒΡΟΥΖ RAINBOW 
Μνπζηθή βξνρή μχιηλε κε πνιχρξσκε rainbow δηαθφζκεζε κήθνο 26,5 εθ. 
 
2 29 ΜΑΡΑΚΑ ΓΗΠΛΖ RAINBOW 
Μαξάθα δηπιή  μχιηλε κε πνιχρξσκε rainbow δηαθφζκεζε κήθνο 26,5 εθ. 
 
2 30  ΒΑΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ STEPPING SHAPE 
Μεγάιε βάζε ηαμηλφκεζεο απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ .  Απνηειείηαη  απφ 17 ηκρ (1 βάζε θαη 4 
δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ζε 4 δηαθνξεηηθά ρξψκαηα) δηάζηαζε: 30Υ30 εθ. 
 
2 31 ΚΤΒΟΦΖΝΧΜΑΣΑ LEARNING CUBE 
Κπβνζθελψκαηα απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ. Απνηειείηαη απφ 6  πιεπξέο κε δηαθνξεηηθή 
δξαζηεξηφηεηεο. Αλαγλψξηζε ζρεκάησλ απφ άγγηγκα. Σαμηλφκεζε θαηά ζρήκα, ρξψκα πθή θαη πάρνο.  
 
2 32  ΒΑΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 
Βάζε ηαμηλφκεζεο 4 ζρεκάησλ ζε βάζε. Απφ νηθνινγηθά πιηθά. Ζ πξψηε χιε ησλ παηρληδηψλ είλαη απφ 
θαζαξφ μχιν πνπ αλαθηάηαη  απφ γεξαζκέλα θανπηζνπθφδεληξα πνπ δελ παξάγνπλ πιένλ θανηζνπθ. Οη 
βαθέο είλαη κε ηνμηθέο κε βάζε ην λεξφ. Γηάζηαζε: 17,5Υ17,5 εθ. 
 
2 33 ΒΑΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 
Βάζε ηαμηλφκεζεο γεσκεηξηθψλ  ζρεκάησλ (ηεηξάγσλν, θχθινο, ηξίγσλν, νξζνγψλην) ζε δηάθνξα ρξψκαηα 
(θφθθηλν, θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε) δηαζηάζεηο: 17,5Υ17,5Υ 9,5 εθ  
 
2 34  ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ Q-BLOCKS 
Απφ πνιχ καιαθφ πιαζηηθφ πιηθφ γηα αζφξπβν παηρλίδη. Σν ζεη πεξηιακβάλεη 32 νξζνγψληα blocks ζε 4 
δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, 16 ηεηξάγσλα blocks  θαη 16 ζηξνγγπιεκέλα blocks. 
 
2 35  ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ ΔΛΑΦΡΗΑ FOAM BLOCKS 
Απφ αθξψδεο ειαθξχ  πιηθφ.  Σν ζεη απνηειείηαη απφ 68 ηεκάρηα πάρνπο 4 εθ. ζε δηάθνξα ζρέδηα θαη 
ρξψκαηα. ε ζπζθεπαζία πιαζηηθή ζαθνχιαο. 
 
2 36 ΦΑΡΜΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 
Απφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. Σν ζεη απνηειείηαη απφ 80 ηκρ. ε δηάθνξα ρξψκαηα θαη 
ζρέδηα. ε ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ παηρληδφθνπηνπ. 
 
2 37  ΚΑΣΑΚΔΤΖ PEGY BRICKS 
Απφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. Σν ζεη απνηειείηαη απφ 100 ηκρ. ε δηάθνξα ρξψκαηα 
θαη ζρέδηα. ε ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ παηρληδφθνπηνπ. 
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2 38 KOYZINA  LITTLE TIKES ΜΠΑΡΜΠΔΚΗΟΤ 
Γηπιφ πεξηβάιινλ παηρληδηνχ κε ξεαιηζηηθνχο ειεθηξνληθνχο ήρνπο! 
Σα παηδηά καγεηξεχνπλ ζηελ θνπδίλα ή ςήλνπλ ζην κπάξκπεθηνπ 
Πεξηιακβάλεη θαπέιν ζεθ θαη 29 αθφκε αμεζνπάξ 
 Γηαζηάζεηο: 94x66x114 cm 
 
2 39  ΔΣ ΦΑΓΖΣΟΤ ΚΑΗ ΚΑΦΔ Δ ΓΗΚΟ 
εη θαγεηνχ & θαθέ ζε δίζθν 52 ηεκ. Απφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 
 
2 40 ΚΟΤΚΛΔ  ΣΑ ΓΗΓΤΜΑΚΗΑ 
Κνχθιεο Bebe αγφξη-θνξίηζη κε αμεζνπάξ. Πεξηιακβάλνληαη θαλειάθηα, θαιηζάθηα, ζθνπθάθηα, γηνγηφ, 
κπηκπεξφ & πάλεο. Καηαζθεπαζκέλα απφ βηλχιην. Ύςνο: 30 εθ.  
 
2 41 ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΜΔ ΑΝΑΣΖΜΟΜΔΣΡΟ 
Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζπλζεηηθφ μχιν MDF κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλνο ζην θπζηθφ ρξψκαηα 
ηνπ μχινπ κε ρξσκαηηζηή δηαθφζκεζε. ηελ αξηζηεξή πιεπξά έρεη ραξαγκέλα θαη βακκέλα κε δσεξά 
ρξψκαηα δηάθνξα δσάθηα θαη ζηε δεμηά πιεπξά έρεη ραξαγκέλνπο ηνπο αξηζκνχο έσο ην 145 εθ.  Κάησ έρεη 
πξαζηλάδα κε ινπινπδάθηα ζην επάλσ κέξνο ζπλλεθάθηα θαη ήιην. Ο θαζξέθηεο είλαη ζπλζεηηθφο γηα ηελ 
απφιπηε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ. Σα ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά 
θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Γηαζηάζεηο: 70Υ120 εθ. χςνο. 
 
2 42 ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΔΣ ΠΛΑΣΗΚΑ 
11 ιαραληθά ζε θπζηθφ κέγεζνο απφ  πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 
 
2 43  ΦΡΟΤΣΑ ΔΣ ΠΛΑΣΗΚΑ 
15 θξνχηα  ζε θπζηθφ κέγεζνο απφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 
 
2 44 ΛΑΥΑΝΗΚΑ 12 ΣΔΜΑΥΗΑ 
12 ιαραληθά δηάθνξα ζε θπζηθφ κέγεζνο, απφ πιαζηηθφ πιηθφ, πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο, κε ηνμηθφ 
 
2 45 ΦΡΟΤΣΑ 12 ΣΔΜΑΥΗΑ 
12 θξνχηα δηάθνξα ζε θπζηθφ κέγεζνο, απφ πιαζηηθφ πιηθφ, πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο, κε ηνμηθφ 
 
2 46 ΚΟΤΒΑ VIKING ME 30 OXHMATA 
Ορήκαηα πνιχ γεξά εχθακπηα κε κε απνζπψκελεο ξφδεο ζε ζπζθεπαζία πνιχ γεξνχ πιαζηηθνχ θνπβά. Σν 
ζεη πεξηιακβάλεη 4 βάξθεο 14εθ. , 2 γεξαλνχο 15 εθ., 3 θαξφηζεο  14 εθ., 1 θνξησηήο 18 εθ., 2 ειηθφπηεξα 
11 εθ., 2 αεξνπιάλα 10 εθ.,   1 θνξηεγφ 16 εθ., 3 απηνθίλεηα 12 εθ., 1 θαγάλα 13 εθ., 1 ηξέλν 14 εθ., 3 
ηξέηιεξ 10 εθ., 2 απηνθίλεηα 11 εθ., 1 θνξησηήο 10 εθ. , 1 βαγφλη 15 εθ., 1 ηξέηιεξ 10 εθ., 1 ηξελάθη 11 εθ., 1 
θαξφηζη 14 εθ. 
 
2 47 ΚΟΤΒΑ VIKING ME 18 OXHMATA 
Ορήκαηα πνιχ γεξά εχθακπηα κε κε απνζπψκελεο ξφδεο ζε ζπζθεπαζία πνιχ γεξνχ πιαζηηθνχ θνπβά. Σν 
ζεη πεξηιακβάλεη 1 θφξκνπια 15 εθ., 1 θνξηεγφ 15 εθ., 2 θαγάλεο 22 εθ,.2 θνξησηέο 15 εθ. 4 θνξηεγά 18εθ. 
2 γεξαλνχο 15 εθ. 4 θαξφηζεο 8 εθ. 2 απηνθίλεηα 15 εθ. 
 
 
2 48  BLOCK SUPER SET ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟ 
εη απηνθηλεηφδξνκνο απφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. Πεξηιακβάλεη 2 
απηνθίλεηα, 2 θηγνχξεο θαη 30 blocks.   
 
2 49  ΕΧΑΚΗΑ MEGA SET  Δ ΚΟΤΣΗ 30 ΣΜΥ 
Απφ καιαθφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. Σν ζεη πεξηιακβάλεη 30 δηαθνξέηηθα δψα θάξκα 
θαη άγξηα δψα. ε ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ παηρληδφθνπηνπ. 
 
2 50 ΔΛΗΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΑΕ ΜΔΓΑΛΖ 5Υ11,5 ΔΚ. 
Απφ καιαθφ πιαζηηθφ πιηθφ κε εμνρέο ζε ζρήκα ειίαο. ηδαληθφ γηα καζάδ. ε πξάζηλν ρξψκα. Γηαζηάζεηο: 
5Υ11,5cm 
 
2 51 ΜΑΡΑΚΑ ΞΤΛΗΝΖ RAINBOW 

Μαξάθα  μχιηλε κε πνιχρξσκε rainbow δηαθφζκεζε κήθνο 26,5 εθ 
 
Οκάδα Γ. Πξνκήζεηα εηδώλ εμνπιηζκνύ αίζνπζαο ύπλνπ 
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Ζ πξνκήζεηα παηρληδηψλ ποσ περιγράθεηαι είναι ενδεικηικός και μπορεί να σπάρτει μικρή 
διαθοροποίηζη ως προς ηο ζτέδιο, θα πρέπει να είναι καηάλληλο για βρέθη και παιδιά μέτρι ηλικίας 5 εηών. 

 

 

Σ
Μ

Ζ
Μ

Α
Σ

Α
 

Α
/Α

 Δ
ΗΓ

Ο
Τ


 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ  

ΤΚΔΤΑΗΑ 

3 1 
Ρνινθνπξηίλεο κνλφρξσκεο κε χθαζκα νηθνινγηθήο αθήο κε θπζηθά 
πιηθά. 

η.κ. 

 
2 

Κξεβάηη βξεθηθφ θαηαζθεπαζκέλν απφ θνπξληζηή νμπά, ηα ρξψκαηα θαη 
ηα ινχζηξα ηνπο λα είλαη κε ηνμηθά, ππναιιεξγηθά θαη νηθνινγηθά , λα 
έρνπλ ζηα δχν πιατλά θάγθεια ηνπο κε ηνμηθφ πιαζηηθ΄πν πξνζηαηεπηηθφ 
ζην πάλσ κέξνο γηα λα κελ πιεγψλνληαη ηα παηδηά πνπ ηα δαγθψλνπλ, νη 
απνζηάζεηο αλάκεζα ζηα θάγθεια θαη ζηα θεθαιάξηα λα είλαη ζχκθσλεο 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ε Δ.Δ. Ζ απφζηαζε απφ ην άλσ 
κέξνο ηνπ ζηξψκαηνο έσο ην ηειηθφ χςνο ησλ θαγθέισλ θαη ησλ 
θεθαιαξηψλ λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαζγξαθέο ηεο Δ.Δ. κε 
πηζηνπνηήζεηο ΔΛΟΣ θαη ISO. 

ηεκάρην 

 
3 

ηξψκα νξζνπαηδηθφ κε χθαζκα απφ αληηβλαθηεξηδηαθή πξνζηαζία 
θαηάιιεια γηα βξέθε θαη παηδηά ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ. 

ηεκάρην 

 
4 Μαμηιάξηα ιάηεμ ηεκάρην 

 
5 

εληφληα κε παλσζέληνλν, θαησζέληνλν κε ιάζηηρν θαη καμηιαξνζήθε, 
χθαζκα ειεγκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν, 100% βακβαθεξφ , θαηάιιεια γηα 
βξέθε θαη παηδηά. 

ηεκάρην 

 
6 

Δπίζηξσκα απφ ηελ άλσ κεξηά πεηζεηέ θαη απφ θάησ πιαζηηθφ ρσξίο 
θζαιηθέο νπζίεο , θαηάιιειν γηα βξέθε θαη παηδηά. 

ηεκάρην 

 
7 

ειηέο απφ ηελ άλσ κεξηά πεηζεηέ θαη απφ θάησ πιαζηηθφ ρσξίο θζαιηθέο 
νπζίεο , θαηάιιειν γηα βξέθε θαη παηδηά. 

ηεκάρην 

 
8 Κνπβέξηα ηεκάρην 

 
9 Πηθέ θνπβέξηα ηεκάρην 

 
10 Γηνγηφ ηεκάρην 

 
11 αιηάξα πιαζηηθή ηεκάρην 

 
Όια ηα πξντφληα ζα πξέπεη λα είλαη Α’ πνηφηεηαο, επψλπκα, επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ ειιεληθή 

αγνξά, αλαγλσξίζηκα θαη δνθηκαζκέλα. 
Σν πεξηερφκελν ησλ ζπζθεπαζηψλ κπνξεί λα παξνπζηάδεη κία απφθιηζε + - 10% απφ ηηο 

αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε ζπγθεθξηκέλα είδε ηεο πξνκήζεηαο. 
Γηα ηα πιηθά πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα παξαπάλσ ηζρχνπλ νη ηζρχνπζεο Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο 

πξνδηαγξαθέο, ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε C.E. 
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

 
 
 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
 

Αιεμαλδξνχπνιε    1 επηεκβξίνπ 2018 
Ο Πξνϊζηάκελνο Γηνηθεηηθνύ  

 
 
 
 

Αβξακίδεο Παξαζθεπάο 

  
 
  

Ο πληάμαο 
 
 
 
 

Γθακπηηζάθεο Εαραξίαο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ  
ΠΟΛΤΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ  
Αξ. Μειέηεο : 27/2018  

ΜΔΛΔΣΖ: Πξνκήζεηα εηδώλ εμνπιηζκνύ βξεθνλεπηαθώλ 
ζηαζκώλ 

 
Πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο (Δλδεηθηηθόο) 

 

 

ΣΜΖΜΑ Α. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θηεξίνπ (δάπεδα, 
κνθέηεο) 

    

      

Α
/Α

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ   ΔΗΓΟΤ ΜΟΝ.  ΜΔΣΡ. ΠΟΟΣΖΣΑ ηηκε αμία 

1 Πιαζηηθφ δάπεδν η.κ. 115 15,50 1.782,50 

2 Μνθέηα η.κ. 115 30,70 3.530,50 

3 Μνθέηα γθαδφλ η.κ. 200 20,60 4.120,00 

   
430   9.433,00 

    
θ.π.α.24% 2.263,92 

    
χλνιν 11.696,92 

 

ΣΜΖΜΑ Β. Πξνκήζεηα παηρληδηώλ 

    

Α
/Α

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ   ΔΗΓΟΤ ΜΟΝ.  ΜΔΣΡ. ΠΟΟΣΖΣΑ ηηκε αμία 

1 ΚΑΡΔΚΛΑΚΗ ΝΖΠΗΧΝ  Σεκάρην 30 48,50 1.455,00 

2 ΣΡΑΠΔΕΗ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔ ΚΤΜΑΣΗΣΟ ΛΟΤΚΑΚΗ    Σεκάρην 2 156,00 312,00 

3 
ΣΡΑΠΔΕΗ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΔ ΔΠΔΝΓΤΖ ΦΟΡΜΑΗΚΑ ΜΔ 
ΛΔΚΑΝΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟΤ  Σεκάρην 4 170,00 680,00 

4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ    Σεκάρην 2 335,00 670,00 

5 ΜΑΞΗΛΑΡΑΚΗ ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ ΓΗΥΡΧΜΟ  Σεκάρην 2 11,20 22,40 

6 ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ  Σεκάρην 2 159,00 318,00 

7 ΚΡΔΜΑΣΡΑ ΚΑΜΠΗΑ   Σεκάρην 2 47,00 94,00 

8 ΠΑΗΥΝΗΓΟΘΖΚΖ  κε 12 κεζαία θνπηηά   Σεκάρην 2 365,00 730,00 

9 
ΠΗΝΑΚΔ ΑΝΑΡΣΖΖ  ΔΡΓΑΗΧΝ ΝΖΠΗΧΝ κε 
δσάθηα(ΔΛΔΦΑΝΣΑΚΗ-ΚΤΛΑΚΗ)  Σεκάρην 2 198,00 396,00 

10 ΝΣΟΤΛΑΠΗ ΥΑΜΖΛΟ GARDEN ΜΔ ΛΔΗΒΑΓΗ    Σεκάρην 2 279,00 558,00 

11 ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΗΜΑΣΗΟΘΖΚΖ  Σεκάρην 2 510,00 1.020,00 

12 ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 8 ΣΔΜΑΥΗΧΝ   Σεκάρην 2 1.890,00 3.780,00 

13 ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 8 Δ 1  Σεκάρην 1 719,00 719,00 

14 ΣΡΗΚΤΚΛΟ ΚΟΚΚΗΝΟ  Σεκάρην 6 36,00 216,00 

15 ΠΟΓΖΛΑΣΑΚΗ ΣΡΗΚΤΚΛΟ ΜΔ ΠΔΝΣΑΛ Σεκάρην 6 54,00 324,00 

16 ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΒΔΒΔ ΡΗΓΔ ΠΟΤΑ 11 ΣΜΥ Σεκάρην 4 11,90 47,60 

17 ΠΟΛΤΚΔΣΡΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ Σεκάρην 1 789,00 789,00 

18 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΦΑΡΑΚΗΑ Σεκάρην 1 79,00 79,00 

19 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΗ Σεκάρην 1 59,50 59,50 

20 ΚΑΣΡΟ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ Σεκάρην 1 406,00 406,00 

21 ΚΑΘΗΜΑ ΔΡΓΑΗΑ RELAX Σεκάρην 2 74,00 148,00 

22 ΚΑΘΗΜΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΜΠΡΑΣΑ Σεκάρην 4 49,00 196,00 

23 ΣΤΜΠΑΝΟ ROLLING DRUM Σεκάρην 2 115,00 230,00 

24 ΞΤΛΑΚΗΑ ΚΡΟΤΣΑ RAINBOW Σεκάρην 2 8,00 16,00 

25 ΣΤΜΠΑΝΑΚΗ  RAINBOW Σεκάρην 2 18,40 36,80 

26 ΣΤΜΠΑΝΑΚΗ ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ RAINBOW Σεκάρην 10 5,00 50,00 

27 ΞΤΛΟΦΧΝΟ RAINBOW Σεκάρην 10 13,50 135,00 

28 ΜΟΤΗΚΖ ΒΡΟΥΖ RAINBOW Σεκάρην 6 7,90 47,40 

29 ΜΑΡΑΚΑ ΓΗΠΛΖ RAINBOW Σεκάρην 8 9,50 76,00 

30 ΒΑΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ STEPPING SHAPE Σεκάρην 4 29,90 119,60 

31 ΚΤΒΟΦΖΝΧΜΑΣΑ LEARNING CUBE Σεκάρην 4 33,00 132,00 

32 ΒΑΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ Σεκάρην 4 18,90 75,60 

33 ΒΑΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΧΝ ΥΖΜΑΣΧΝ Σεκάρην 4 12,50 50,00 

34 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ Q-BLOCKS Σεκάρην 2 249,00 498,00 
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35 ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ ΔΛΑΦΡΗΑ FOAM BLOCKS Σεκάρην 4 25,90 103,60 

36 ΦΑΡΜΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ Σεκάρην 4 24,90 99,60 

37 ΚΑΣΑΚΔΤΖ PEGY BRICKS Σεκάρην 4 48,50 194,00 

38 KOYZINA  LITTLE TIKES ΜΠΑΡΜΠΔΚΗΟΤ Σεκάρην 2 214,00 428,00 

39 ΔΣ ΦΑΓΖΣΟΤ ΚΑΗ ΚΑΦΔ Δ ΓΗΚΟ Σεκάρην 4 25,90 103,60 

40 ΚΟΤΚΛΔ  ΣΑ ΓΗΓΤΜΑΚΗΑ Σεκάρην 6 41,00 246,00 

41 ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΜΔ ΑΝΑΣΖΜΟΜΔΣΡΟ Σεκάρην 2 189,00 378,00 

42 ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΔΣ ΠΛΑΣΗΚΑ Σεκάρην 4 14,40 57,60 

43 ΦΡΟΤΣΑ ΔΣ ΠΛΑΣΗΚΑ Σεκάρην 4 12,90 51,60 

44 ΛΑΥΑΝΗΚΑ 12 ΣΔΜΑΥΗΑ Σεκάρην 4 10,50 42,00 

45 ΦΡΟΤΣΑ 12 ΣΔΜΑΥΗΑ Σεκάρην 4 10,50 42,00 

46 ΚΟΤΒΑ VIKING ME 30 OXHMATA Σεκάρην 4 79,90 319,60 

47 ΚΟΤΒΑ VIKING ME 18 OXHMATA Σεκάρην 4 68,90 275,60 

48 BLOCK SUPER SET ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟ Σεκάρην 2 22,00 44,00 

49 ΕΧΑΚΗΑ MEGA SET  Δ ΚΟΤΣΗ 30 ΣΜΥ Σεκάρην 2 86,90 173,80 

50 ΔΛΗΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΑΕ ΜΔΓΑΛΖ 5Υ11,5 ΔΚ. Σεκάρην 10 17,40 174,00 

51 ΜΑΡΑΚΔ ΞΤΛΗΝΔ RAINBOW Σεκάρην 2 10,00 20,00 

   
205   17.238,90 

    
θ.π.α.24% 4.137,34 

    
χλνιν 21.376,24 

      

 

ΣΜΖΜΑ Γ. Πξνκήζεηα εηδώλ εμνπιηζκνύ αίζνπζαο 
ύπλνπ 

    

Α
/Α

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ   ΔΗΓΟΤ ΜΟΝ.  ΜΔΣΡ. ΠΟΟΣΖΣΑ ηηκε αμία 

1 Ρνινθνπξηίλεο η.κ. 17 30,00 510,00 

2 Κξεβάηη βξεθηθφ ηεκάρην 24 162,00 3.888,00 

3 ηξψκα νξζνπεδηθφ ηεκάρην 24 57,00 1.368,00 

4 καμηιάξηα ηεκάρην 24 12,50 300,00 

5 ζεληφληα ηεκάρην 48 24,50 1.176,00 

6 επίζηξσκα ηεκάρην 24 11,50 276,00 

7 ζειηέο ηεκάρην 10 5,00 50,00 

8 θνπβέξηα ηεκάρην 24 29,00 696,00 

9 πηθέ θνπβέξηα ηεκάρην 12 25,00 300,00 

10 γηνγηφ ηεκάρην 10 4,50 45,00 

11 ζαιηάξα πιαζηηθή ηεκάρην 24 4,50 108,00 

   
241   8.717,00 

    
θ.π.α.24% 2.092,08 

    
χλνιν 10.809,08 

 
  

 ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 

ΣΜΖΜΑ Α 9.433,00 

ΣΜΖΜΑ Β 17.238,90 

ΣΜΖΜΑ Γ 8.717,00 

  35.388,90 

θ.π.α.24% 8.493,34 

χλνιν 43.882,24 

 
 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
 

Αιεμαλδξνχπνιε    1 επηεκβξίνπ 2018 
Ο Πξνϊζηάκελνο Γηνηθεηηθνύ  

 
 
 
 

Αβξακίδεο Παξαζθεπάο 

  
 
  

Ο πληάμαο 
 
 
 
 

Γθακπηηζάθεο Εαραξίαο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ  
ΠΟΛΤΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ  
Αξ. Μειέηεο : 27/2018  

ΜΔΛΔΣΖ: Πξνκήζεηα εηδώλ εμνπιηζκνύ βξεθνλεπηαθώλ 
ζηαζκώλ 

 
 
 

ΓΔΝΗΚΖ   ΤΓΓΡΑΦΖ   ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

   Άξζξν  1
ν
: Αληηθείκελν ζπγγξαθήο  

Ζ παξνχζα απνηειεί ηελ γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ηεο πξνκήζεηαο  εηδψλ εμνπιηζκνχ βξεθνλεπηαθψλ 
ζηαζκψλ , γηα ηα δχν λέα βξεθηθά ηκήκαηα ηνπ Ε΄ παηδηθνχ ζηαζκνχ. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 35.388,90 €  πιένλ ΦΠΑ 24% 8.493,34 €, ήηνη ζχλνιν 

43.882,24 €. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 10.7133.07 «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηα λέα βξεθηθά 
ηκήκαηα» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο - Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο 

Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο  γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018. 

 

Άξζξν  2
ν
 : Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

   Ζ πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/08.08.2016)  Γεκφζηεο πκβάζεηο Δξγσλ , Πξνκεζεηψλ, θαη 
Τπεξεζηψλ, (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/14/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

 Σν Ν. 3463/2006 –ΦΔΚ 114/Α’/08.06.2006 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 

 Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Β/07.06.2010) Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο –πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 

 

Άξζξν  3
ν
: πκβαηηθά ηνηρεία 

   Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη :  
α)  Ζ χκβαζε 
β)  Ζ πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
γ)  Οη  Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
δ)  Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  
ε)  Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ 
 
 
  Άξζξν 4

ν
: Παξάδνζε ηεο  πξνκήζεηαο 

 

     Ζ πξνκήζεηα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζην θηήξην ηνπ Ε παηδηθνχ ζηαζκνχ επη ηεο νδνχ Θνπθπδίδε 25 ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε.  

 

Άξζξν 5
ν
: Πνηόηεηα πιηθώλ 

Σα πιηθά απφ ηα νπνία ζα απνηειείηαη ε πξνκήζεηα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαηλνχξηα θαη 

ακεηαρείξηζηα, ρσξίο βιάβεο θαη ειαηηψκαηα θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο απφ ηα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλν είδνο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ είδνπο εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ 

εηδνπνίεζε ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο - Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο 

Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο  δηθαηνχηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ησλ πιηθψλ απηψλ άλεπ 

νπδεκίαο απνδεκηψζεσο.  

Σα πξνζθνκηδφκελα είδε ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθψο ζήκαλζε θαη πηζηνπνίεζε CE. ρεηηθά µε ην είδνο θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ηζρχνπλ αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε φζα νξίδνληαη ζε απηέο ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη εγρεηξίδηα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα θιηκαηηζηηθά 
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κεραλήκαηα. Όια ηα πξνζθνµηδφµελα πιηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε φζα ηα ζρεηηθά πξφηππα θαη ε λνµνζεζία θαζνξίδνπλ, 

ζχγρξνλα, θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

φια ηα πξνβιεπφµελα έγγξαθα εµπνξίαο θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε πνηφηεηά 

ηνπο.  

 

Άξζξν 6
ν
: Τπνβνιή πξνζθνξώλ – αλάδεημε αλαδόρνπ 

 

Ο θάζε δηαγσληδφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη πξνζθνξά είηε γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο είηε γηα έλα 

ή γηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο. 

Αλαιπηηθά ηα ηκήκαηα ηεο πξνκήζεηαο θαίλνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 

Χζηφζν, ν θάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο εηδψλ ηεο θάζε 

ηκήκαηνο. Ζ πξνκήζεηα γηα θάζε νκάδα ζεσξείηαη εληαία θαη φπνηνο δηαγσληδφκελνο ππνβάιεη πξνζθνξά γηα κέξνο κφλν 

ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ/πνζνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο, ε πξνζθνξά ηνπ δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή. 

Απφ ηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα 

γηα πνην ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. 

Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ είηε ζε έλα είηε ζε πεξηζζφηεξνπο 

πξνκεζεπηέο (αλά νκάδα), ε πξνζθνξά ησλ νπνίσλ ζα θξηζεί ρακειφηεξε γηα ην θάζε ηκήκα.  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο 

δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζα γίλεη απφ  ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην . Οη 

δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ ζα είλαη νη απηέο θαη ζα ηζρχνπλ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο ζχκβαζεο.  

Άξζξν  7
ν
:  Τπνρξεώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ αλαζεσξνχληαη γηα θαλέλα ιφγν. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ παξαηηείηαη ξεηψο απφ ην δηθαίσκα 

αλαζεσξήζεσο ή αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ δελ ηεινχλ ζε ζρέζε πξνζηήζεσο κε ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , 

Αιιειεγγχεο - Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο . 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ, αλεμαξηήησο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ ηνπ, θξνληίδεη γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζε θάζε ηξίην, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πξνο απηνχο θαη δελ δηθαηνινγείηαη γηα 

ηελ άγλνηα ηνπ ρψξνπ. Δπίζεο, επζχλεηαη πξνζσπηθά απηφο κφλν – Ο ΑΝΑΓΟΥΟ – απνθιεηφκελεο ξεηψο θαη 

απνιχησο θάζε επζχλεο ηνπ Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο - Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ 

Αιεμαλδξνχπνιεο  γηα ηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο - εγθαηάζηαζεο αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα 

ζπκβνχλ ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε ηξίηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 

O ΑΝΑΓΟΥΟ βαξχλεηαη κε ηηο πάζεο θχζεσο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

ζηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο. 

ηελ αμία ησλ πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ, εθηφο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνχληαη φιεο νη λφκηκεο πξνβιεπφκελεο 

θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν 8
ν
: Αλωηέξα βία 

   Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ 

πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε.  

Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε 

θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία 

πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο, ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

   Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνζκέλνο αλάινγα. 
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Άξζξν 9
0
 : Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο – Τπέξβαζεο Πξνζεζκίαο  

Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο. 

Γελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή παξάηαζε ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο ιφγσ ηζρπξηζκνχ άγλνηαο ησλ ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα παξαδνζεί ε πξνκήζεηα. Μπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ παξαηάζεηο ηεο πην πάλσ 

πξνζεζκίαο κφλν γηα εηδηθνχο ιφγνπο, κεηά απφ ζρεηηθέο αηηηνινγεκέλεο αηηήζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ αίηεζε ηνπ 

πξνκεζεπηή γηα παξάηαζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε εχινγν ρξφλν πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο. Ζ 

παξάηαζε ρνξεγείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

Πάλησο ν εξγνδφηεο δηαηεξεί παξάιιεια ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

 

Άξζξν  10
ν
:
 
Φόξνη – Σέιε – Κξαηήζεηο 

   Ο αλάδνρνο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηε κέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πιελ ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν βαξχλεηαη ην Κέληξν Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο , Αιιειεγγχεο - Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο . ην πνζφ ηεο πιεξσκήο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε. 

 

Άξζξν  11
ν
: Πιεξωκέο  

         Ζ πιεξσκή ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412.2016, κεηά ην πέξαο ηεο 

πξνκήζεηαο, κε ην παξαζηαηηθφ πνπ ζα εθδψζεη ν πξνκεζεπηήο θαη κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο 

απφ ηελ Τπεξεζία πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη αθνχ γίλνπλ φιεο νη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

θξαηήζεηο.  

 

Άξζξν 12
ν
 : Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη 

ακεηάβιεηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο θαη θακία ακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη ή ελδερφκελε 

απαίηεζε γηα επηπιένλ θαηαβνιή απνδεκίσζεο. 

 

Άξζξν 13
ν
: Δπίιπζε δηαθνξώλ 

Ο Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ 
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Οη 
ηπρνχζεο δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 

 
 
 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
 

Αιεμαλδξνχπνιε    1 επηεκβξίνπ 2018 
Ο Πξνϊζηάκελνο Γηνηθεηηθνύ  

 
 
 
 

Αβξακίδεο Παξαζθεπάο 

  
 
  

Ο πληάμαο 
 
 
 
 

Γθακπηηζάθεο Εαραξίαο 
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ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
 

 

ΣΜΖΜΑ Α. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θηεξίνπ (δάπεδα, 
κνθέηεο) 

    

      

Α
/Α

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ   ΔΗΓΟΤ ΜΟΝ.  ΜΔΣΡ. ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜΖ 

ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 
ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ. 

1 Πιαζηηθφ δάπεδν η.κ. 115   

2 Μνθέηα η.κ. 115   

3 Μνθέηα γθαδφλ η.κ. 200   

    
χλνιν  

    
θ.π.α.24%  

    
Γελ.χλνιν  

 

ΣΜΖΜΑ Β. Πξνκήζεηα παηρληδηώλ 

    

Α
/Α

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ   ΔΗΓΟΤ ΜΟΝ.  ΜΔΣΡ. ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜΖ 

ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 
ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ. 

1 ΚΑΡΔΚΛΑΚΗ ΝΖΠΗΧΝ  Σεκάρην 30   

2 ΣΡΑΠΔΕΗ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔ ΚΤΜΑΣΗΣΟ ΛΟΤΚΑΚΗ    Σεκάρην 2   

3 
ΣΡΑΠΔΕΗ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΔ ΔΠΔΝΓΤΖ ΦΟΡΜΑΗΚΑ ΜΔ 
ΛΔΚΑΝΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟΤ  Σεκάρην 4   

4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ    Σεκάρην 2   

5 ΜΑΞΗΛΑΡΑΚΗ ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ ΓΗΥΡΧΜΟ  Σεκάρην 2   

6 ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ  Σεκάρην 2   

7 ΚΡΔΜΑΣΡΑ ΚΑΜΠΗΑ   Σεκάρην 2   

8 ΠΑΗΥΝΗΓΟΘΖΚΖ  κε 12 κεζαία θνπηηά   Σεκάρην 2   

9 
ΠΗΝΑΚΔ ΑΝΑΡΣΖΖ  ΔΡΓΑΗΧΝ ΝΖΠΗΧΝ κε δσάθηα 
(ΔΛΔΦΑΝΣΑΚΗ-ΚΤΛΑΚΗ)  Σεκάρην 2   

10 ΝΣΟΤΛΑΠΗ ΥΑΜΖΛΟ GARDEN ΜΔ ΛΔΗΒΑΓΗ    Σεκάρην 2   

11 ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΗΜΑΣΗΟΘΖΚΖ  Σεκάρην 2   

12 ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 8 ΣΔΜΑΥΗΧΝ   Σεκάρην 2   

13 ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 8 Δ 1  Σεκάρην 1   

14 ΣΡΗΚΤΚΛΟ ΚΟΚΚΗΝΟ  Σεκάρην 6   

15 ΠΟΓΖΛΑΣΑΚΗ ΣΡΗΚΤΚΛΟ ΜΔ ΠΔΝΣΑΛ Σεκάρην 6   

16 ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΒΔΒΔ ΡΗΓΔ ΠΟΤΑ 11 ΣΜΥ Σεκάρην 4   

17 ΠΟΛΤΚΔΣΡΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ Σεκάρην 1   

18 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΦΑΡΑΚΗΑ Σεκάρην 1   

19 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΗ Σεκάρην 1   

20 ΚΑΣΡΟ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ Σεκάρην 1   

21 ΚΑΘΗΜΑ ΔΡΓΑΗΑ RELAX Σεκάρην 2   

22 ΚΑΘΗΜΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΜΠΡΑΣΑ Σεκάρην 4   

23 ΣΤΜΠΑΝΟ ROLLING DRUM Σεκάρην 2   

24 ΞΤΛΑΚΗΑ ΚΡΟΤΣΑ RAINBOW Σεκάρην 2   

25 ΣΤΜΠΑΝΑΚΗ  RAINBOW Σεκάρην 2   

26 ΣΤΜΠΑΝΑΚΗ ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ RAINBOW Σεκάρην 10   

27 ΞΤΛΟΦΧΝΟ RAINBOW Σεκάρην 10   

28 ΜΟΤΗΚΖ ΒΡΟΥΖ RAINBOW Σεκάρην 6   

29 ΜΑΡΑΚΑ ΓΗΠΛΖ RAINBOW Σεκάρην 8   

30 ΒΑΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ STEPPING SHAPE Σεκάρην 4   

31 ΚΤΒΟΦΖΝΧΜΑΣΑ LEARNING CUBE Σεκάρην 4   

32 ΒΑΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ Σεκάρην 4   

33 ΒΑΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΧΝ ΥΖΜΑΣΧΝ Σεκάρην 4   

34 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ Q-BLOCKS Σεκάρην 2   

35 ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ ΔΛΑΦΡΗΑ FOAM BLOCKS Σεκάρην 4   

36 ΦΑΡΜΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ Σεκάρην 4   

37 ΚΑΣΑΚΔΤΖ PEGY BRICKS Σεκάρην 4   

38 KOYZINA  LITTLE TIKES ΜΠΑΡΜΠΔΚΗΟΤ Σεκάρην 2   
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39 ΔΣ ΦΑΓΖΣΟΤ ΚΑΗ ΚΑΦΔ Δ ΓΗΚΟ Σεκάρην 4   

40 ΚΟΤΚΛΔ  ΣΑ ΓΗΓΤΜΑΚΗΑ Σεκάρην 6   

41 ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΜΔ ΑΝΑΣΖΜΟΜΔΣΡΟ Σεκάρην 2   

42 ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΔΣ ΠΛΑΣΗΚΑ Σεκάρην 4   

43 ΦΡΟΤΣΑ ΔΣ ΠΛΑΣΗΚΑ Σεκάρην 4   

44 ΛΑΥΑΝΗΚΑ 12 ΣΔΜΑΥΗΑ Σεκάρην 4   

45 ΦΡΟΤΣΑ 12 ΣΔΜΑΥΗΑ Σεκάρην 4   

46 ΚΟΤΒΑ VIKING ME 30 OXHMATA Σεκάρην 4   

47 ΚΟΤΒΑ VIKING ME 18 OXHMATA Σεκάρην 4   

48 BLOCK SUPER SET ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟ Σεκάρην 2   

49 ΕΧΑΚΗΑ MEGA SET  Δ ΚΟΤΣΗ 30 ΣΜΥ Σεκάρην 2   

50 ΔΛΗΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΑΕ ΜΔΓΑΛΖ 5Υ11,5 ΔΚ. Σεκάρην 10   

51 ΜΑΡΑΚΔ ΞΤΛΗΝΔ RAINBOW Σεκάρην 2   

   
 χλνιν  

    
θ.π.α.24%  

    
Γελ.χλνιν  

      

 

ΣΜΖΜΑ Γ. Πξνκήζεηα εηδώλ εμνπιηζκνύ αίζνπζαο 
ύπλνπ 

    

Α
/Α

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ   ΔΗΓΟΤ ΜΟΝ.  ΜΔΣΡ. ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜΖ 

ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 
ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ. 

1 Ρνινθνπξηίλεο η.κ. 17   

2 Κξεβάηη βξεθηθφ ηεκάρην 24   

3 ηξψκα νξζνπεδηθφ ηεκάρην 24   

4 καμηιάξηα ηεκάρην 24   

5 ζεληφληα ηεκάρην 48   

6 επίζηξσκα ηεκάρην 24   

7 ζειηέο ηεκάρην 10   

8 θνπβέξηα ηεκάρην 24   

9 πηθέ θνπβέξηα ηεκάρην 12   

10 γηνγηφ ηεκάρην 10   

11 ζαιηάξα πιαζηηθή ηεκάρην 24   

   
 χλνιν  

    
θ.π.α.24%  

    
Γελ.χλνιν  

 

                                                                               ………………………….., …./…../2018 

 

 

                                                                                     Ν ΞΟΝΠΦΔΟΩΛ 

 

 

                                                                                   ………………………………….. 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ - ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ  

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 92446 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΚΑΤΑΛΘ 2/ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ/   68132 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΗΑΧΑΙΑΣ ΓΚΑΜΡΙΤΣΑΚΘΣ 

- Τθλζφωνο: 2551053225 

- Θλ. ταχυδρομείο: ps@alexpolis.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.alexpolis.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): Ρρομικεια εξοπλιςμοφ για τα νζα βρεφικά τμιματα (39534000-4 Βιομθχανικοί τάπθτεσ 

39530000-6 Χαλιά, ψάκεσ και ςτενόμακρα καλφμματα δαπζδων , 37520000-9 Ραιδικά 

παιχνίδια , 37521000-6 Ραιδικά μουςικά όργανα , 39161000-8 Ζπιπλα παιδικοφ ςτακμοφ , 

39515000-5 Κουρτίνεσ, διακοςμθτικά υφάςματα, γφροι κρεβατιϊν και ςκίαςτρα από φφαςμα 

39143116-2 Ραιδικά κρεβάτια , 39143110-0 Κρεβάτια, ςτρϊματα και ειδικά υφαςμάτινα είδθ 

υπνοδωματίου , 33750000-2 Ρροϊόντα βρεφικισ περιποίθςθσ ) 

 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *92446] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :  

ΣΜΖΜΑ Α. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θηεξίνπ (δάπεδα, κνθέηεο) 
ΣΜΖΜΑ Β. Πξνκήζεηα παηρληδηψλ  
ΣΜΖΜΑ Γ. Πξνκήζεηα εηδψλ εμνπιηζκνχ αίζνπζαο χπλνπ 

 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

18PROC003750897 2018-09-27



*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«απηνθάζαξζε»)
xix

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxx: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiii 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a 

του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxv
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxxvi το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

 

 

 

18PROC003750897 2018-09-27



Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxxvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxxviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

                                                           
i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
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vii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 

και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 

τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 

ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 

τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, 

ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ 

τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
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xx Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxvi Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, 

τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxvii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxviii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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