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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12 

Πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 185 35 

Χώρα, ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS, EL 307 

Τηλέφωνο 213-2022340-5 

Φαξ 213-2022343 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  odopapoh@piraeus.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες, Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.piraeus.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL),  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ,ο Δήμος Πειραιά και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
, 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
,
  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η διακήρυξη και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση www.piraeus.gov.gr  (διαδικτυακή πύλη του Δήμου Πειραιά). 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

  

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 
4412/16, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
, 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πειραιά με ιδίους πόρους. Η δαπάνη για 

την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :30.7135.37 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών  
2020 -2021, με το ποσό  59.988,72  € συμπ. Φ.Π.Α. (Σχ. η με αριθμ. 2020/9516 απόφαση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης, με α/α 545 του μητρώου δεσμεύσεων με ΑΔΑΜ: 20REQ006287247 2020-02-13) 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση στάσεων/στεγάστρων αστικής 
συγκοινωνίας στο ∆ήµο Πειραιά , για την εξυπηρέτηση των επιβατών, αποσκοπώντας στην ασφαλή κατά 

τον δυνατόν µετακίνησή τους και στην προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές συνθήκες. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 44212321-5, 34928400-2 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.988,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24. % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.378,00€  ΦΠΑ : 11.610,72€). 

Προβλέπεται δυνατότητα κατά την κατακύρωση της σύμβασης κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του 

αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου για κατακύρωση ολόκληρης ή μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 παρ.1 του Ν4412/2016 κατά ποσοστό που καθορίζεται ως 

εξής.  Στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% και μέχρι τη 

δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού και στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας το ποσοστό 
καθορίζεται έως 50%. 

 

Προβλέπεται τροποποίηση της σύμβασης εφόσον  συντρέχουν οι λόγοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 132 

του Ν.4412/2016 καθώς και τυχόν παρατάσεις της σύμβασης. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ογδόντα (80) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης  του 

συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη της 

μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας διακήρυξης.  

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει , του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.  

 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως,: 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

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

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,, 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  





  

 

Σελίδα 6 

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

− του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

στοιχεία”,  

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

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

αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

− Της από 6-11-2019 μελέτης της Δ/νσης  Οδοποιΐας – Αποχέτευσης – Τμήμα Οδικών Έργων & Δημ. 

Συγκοινωνίας 

− Του με ΑΔΑΜ: 20REQ006220303 2020-01-30 καταχωρηθέντος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ πρωτογενούς αιτήματος 

της Δ/νσης  Οδοποιΐας – Αποχέτευσης – Τμήμα Οδικών Έργων & Δημ. Συγκοινωνίας 

− Της με αριθμ. 2020/9516 απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, με α/α 545 του μητρώου 
δεσμεύσεων και ΑΔΑΜ: 20REQ006287247 2020-02-13 

− Της με αρ. 106/2020 απόφασης της Ο.Ε. για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού 

−  Της με αρ. 161/2020 απόφασης της Ο.Ε. για την έγκριση μελέτης και την κατάρτιση των όρων της 

διακήρυξης. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Πειραιά (οδός Ι. Δραγάτση, αρ. 12, Πλατεία Κοραή, 7ος 

όροφος, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την ημέρα και 

την ώρα που θα οριστεί με την περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου. 

Η ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως 

ανωτέρω ορίζεται. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Αν, για λόγους ανωτέρω βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση 

και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
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Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως (4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 

τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο 

ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

A. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL):www.piraeus.gov.gr  στην διαδρομή : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ► Τακτικοί Διαγωνισμοί.. 

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων του παρόντος διαγωνισμού στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο βάσει 

των διατάξεων του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,.  είναι τα ακόλουθα: 

1. η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ ….)  

2. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης {ΤΕΥΔ} 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της 

ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση :  http//: piraeus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις.: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις  υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188).. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. ..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά 
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τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.
.  

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.. 

2.1.5 Εγγυήσεις. 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)., που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών., θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων..
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή. για την υποβολή προσφοράς.. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον..   

 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (παρ.1 περ. α του άρθρου 72 του νόμου 4412/2016). 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού.  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη. καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά: 
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αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 

διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους.. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. . 

 

2.2.3.3. Αποκλείεται. από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις.:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
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καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,.  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

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

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. . 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ). και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση .. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016.. 
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2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής.  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας.  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια.  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται.
 να διαθέτουν τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη ελάχιστο 

ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης για την 

προμήθεια. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν :. 

α)Ότι το στέγαστρο προς εγκατάσταση διαθέτει έγκριση τύπου του Ο.Α.Σ.Α. 

β)μία τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης τουλάχιστον (100) στεγάστρων στάσεων που 

έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. 

γ)  το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που διαθέτουν, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο 

της ποιότητας, 

δ)τον τεχνικό εξοπλισμό που  διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας. 

 ε) τα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
που διαθέτουν  

στ)μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

ζ) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών τους κατά τα 

τελευταία τρία (3) έτη. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 

τα κάτωθι πιστοποιητικά ή ισοδύναμα εκδοθέντων από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης: 
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α) πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 καθώς και OHSAS 

18001:2017 για το σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη μεταλλικών δομών 

αστικού εξοπλισμού. 

β)πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 στην κατασκευή/ εγκατάσταση/ συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων 

ενημέρωσης και συστημάτων ενεργειακής αυτονομίας. 

γ)πιστοποιητικά ποιότητας ISO 27001 στην κατασκευή/ εγκατάσταση/ συντήρηση  ηλεκτρονικών 

πινακίδων ενημέρωσης, συστημάτων και λογισμικού. 

δ) πιστοποιητικό CE από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα πιστοποίησης για την εγκατάσταση 

Συστήματος Ελέγχου Παραγωγικής διαδικασίας (Factory Production Control –FPC) 

ε)  πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και ISO 18001 ή άλλο ισοδύναμο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς.. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης .. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων .. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ. καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα. . 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 και 2.2.8 ).. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών
.
. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.. 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
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προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβoλή του.. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2. και 2.2.3.3. περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α.β., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων.. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του. από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης., 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
,
 εκτός αν, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση για τον ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων οικονομικών ετών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική 

του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.,
 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

τα εξής: 

α) Ότι το στέγαστρο προς εγκατάσταση διαθέτει έγκριση τύπου του Ο.Α.Σ.Α. 

β)μία τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης τουλάχιστον (100) στεγάστρων στάσεων που 

έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. 

γ)  το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που διαθέτουν, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο 

της ποιότητας, 

δ)τον τεχνικό εξοπλισμό που  διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας. 

 ε) τα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

που διαθέτουν  

στ)μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

ζ) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών τους κατά τα 

τελευταία τρία έτη  

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν , τα κάτωθι 

πιστοποιητικά ή ισοδύναμα αυτών εκδοθέντων από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 

α) πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 καθώς και OHSAS 

18001:2017 για το σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη μεταλλικών δομών 

αστικού εξοπλισμού. 

β)πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 στην κατασκευή/ εγκατάσταση/ συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων 

ενημέρωσης και συστημάτων ενεργειακής αυτονομίας. 
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γ)πιστοποιητικά ποιότητας ISO 27001 στην κατασκευή/ εγκατάσταση/ συντήρηση  ηλεκτρονικών 

πινακίδων ενημέρωσης, συστημάτων και λογισμικού. 

δ) πιστοποιητικό CE από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα πιστοποίησης για την εγκατάσταση 

Συστήματος Ελέγχου Παραγωγικής διαδικασίας (Factory Production Control –FPC) 

ε)  πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και ISO 18001 ή άλλο ισοδύναμο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους, που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό., 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης,  

Κριτήριο ανάθεσης, της Σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει τιμής,  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα.IV της Διακήρυξης , 

για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας .  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές , 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής,. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με 

κατάθεση τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή, 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, ΤΚ 185 35, είτε (γ) με κατάθεση τους στο Τμήμα 

Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο Τμήμα 
Πρωτοκόλλου, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 

διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5. της παρούσας.  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για 

τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξη τους.  Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμη κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονταi ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού 

Προσφορά του 

 

 

Για την προμήθεια: ¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ¨ έτους 2020 

Με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Πειραιά 

 

Και ημερομηνία υποβολής προσφορών……….. 

 

 

2.4.2.3. Ο κύριος φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία εξατομίκευσης του 
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προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

Α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 2.4.3 

Β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 

είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

Γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας 

Οι τρείς ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 

άρθρου 2.4.2.2.  Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 

έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α’94) είτε 

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια 

τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1. της παρούσας. 

2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο.  Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του ( συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. 

2.4.2.8. Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που 

έχουν  εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  Εφόσον ένας 

οικονομικός  φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στην σχετική δήλωση που αναφέρει ρητά όλες τις διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  Δεν χαρακτηρίζονται ως 

εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική 

προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνει το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016,, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 

προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης. 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη 

σχετική μελέτη του έργου και ειδικότερα στη “Τεχνική Περιγραφή” (Παράρτημα Ι), περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων 

ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα . 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν,. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  

όπως ορίζεται κατωτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 
ειδών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης   . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή, στο κεφάλαιο IV του Παραρτήματος .της 

παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών,   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 

(12). μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι., 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών, 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1  Aποσφράγιση προσφορών, 

Α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας.  Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 

υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς 

δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5.  Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος  των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 

και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 

φύλλο.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου.  Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος 

επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

Β) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους. 

Γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 

με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες.  Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια Α και Β οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση, κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης 

χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 
του Ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, - 

∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών , από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν 

ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά 

την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών,.   

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές, 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας., 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 

για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 

για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγηση της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 

50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά,, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεμοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 

άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 και σε 

περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. 

 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης ,. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 

την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
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3.4 Ενστάσεις  - Παράβολο – ∆ικαστική Προστασία 

 

1.Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 

ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της 

πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η 

οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην 

περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 

ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 

ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή 

από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. 

4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης 

ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά 

τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 

προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  





  

 

Σελίδα 27 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  

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

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. , 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της προμήθειας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (όσο η χρονική διάρκεια της εγγύησης που καλύπτει 

τα προμηθευόμενα είδη).  Η αξία της εγγυητικής καλής λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό 3% της 

προϋπολογιζόμενης αξίας (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.). 

 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
,. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της, 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/,
 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης,  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

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

α) Θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/ 2016 με την παραλαβή των ειδών και με 

την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) , 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016), . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος,  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων,   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός ογδόντα (80) ημερών   από την υπογραφή 

της σύμβασης.  Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίζει τα είδη σε πέντε (5) το πολύ ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του στο 

χώρο τοποθέτησης τους. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16,  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα....της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

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

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός δέκα ημερών. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων., 

 

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

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

 

6.4 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Τέσσερεις (4) ημέρες πριν την ημέρα του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν 

δείγμα του προσφερόμενου στεγάστρου με ηλεκτρονική πινακίδα led  πληροφόρησης επιβατών σε πλήρη 

λειτουργία με την Web-based  πλατφόρμα διαχείρισης  ή να υποδείξουν σημείο τοποθέτησης υπάρχοντος 

στεγάστρου με τον αντίστοιχο εξοπλισμό που αναφέρεται  στα έγγραφα της σύμβασης. 

6.5 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας.  

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της κάθε προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) χρόνια 

από την ημερομηνία παραλαβής της από την αρμόδια επιτροπή.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο 

ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή 

προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις. Τυχούσα έγκριση 
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των υλικών και εν γένει εγκαταστάσεων δεν αποκλείει την αποξήλωση τους εφόσον μετέπειτα 

διαπιστωθεί ακαταλληλότητα τους για διάφορους λόγους. 

 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 

αναθέτουσα αρχή. προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 

προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 

επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 

για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 

ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 

της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 

εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.6  Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
6.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)., 

       ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26-2-2020 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –       ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ    

ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞ. 

 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 

      ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ                                                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                  

∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                             

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                            

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                          

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 21, Τ.Κ. 185 32    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.988,72 € συµπ. Φ.Π.Α. 

ΤΗΛ: 210-4199833  Κ.Α. :         30.7135.37         

ΦΑΞ: 213-2022857 CPVs: 44212321-5, 34928400-2 

Ηλ.ταχ: odonagia@piraeus.gov.gr 

. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ EΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο Προµήθειας 

 

Η παρούσα προµήθεια αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση στάσεων/στεγάστρων αστικής 
συγκοινωνίας στο ∆ήµο Πειραιά , για την εξυπηρέτηση των επιβατών, αποσκοπώντας στην ασφαλή κατά 

τον δυνατόν µετακίνησή τους και στην προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές συνθήκες. 
Το κάθε στέγαστρο θα είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρονικό σύστηµα δηµοτών µέσω ηλεκτρονικής πινακίδας 
led, µε φωτισµό , µε φόρτιση έξυπνων συσκευών, κλπ. 

Η στάση στέγαστρο θα µπορεί εύκολα να συναρµολογείται ή να αποσυναρµολογείται από την βάση 

στήριξης για σκοπούς αντικατάστασης (µερικής ή ολικής). 

Μετά από την αυτοψία στα σηµεία, κρίνουµε ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο δυο (2) τύποι 
στεγάστρων οι οποίοι έχουν επιλεγεί ανάλογα µε το πλάτος του πεζοδροµίου και χωρίζονται στις παρακάτω 

κατηγορίες :  

Τύπου Α 

Τύπου Β 

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα στέγαστρα και τα παρελκόµενα αυτών περιγράφονται πιο κάτω.  

 

Στους τύπους των στεγάστρων που έχουν µελετηθεί και έχουν επιλεγεί θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στα πιο 

κάτω σηµεία: 

 

• Πληρότητα της τεχνικής µελέτης συµπεριλαµβανοµένων τεχνικών προδιαγραφών υλικών 

κατασκευής, τεχνικών φυλλαδίων, κατόψεων, όψεων, τοµών κλπ. 
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• Επιλογή υλικών, ασφάλεια, ανθεκτικότητα κατασκευής των στάσεων ως προς βανδαλισµούς, 
ατυχήµατα και κλιµατολογικές συνθήκες κλπ 

 

• Ηλεκτροµηχανολογικός, ηλεκτρονικός και άλλος συναφής µε τα στέγαστρα εξοπλισµός και 
πρόνοιες, συµπεριλαµβανοµένου και του φωτισµού. 

 

• Αισθητική. 

 

• Ευχέρεια χρήσης από άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
 

• ∆ιαµπερότητα – ορατότητα για πεζούς και οχήµατα. 

 

• Στατική Μελέτη. 

 

• Έγκριση τύπου του Ο.Α.Σ.Α. 

 

• Πιστοποιήσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή 

 

Οι στάσεις θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα κάτωθι : 

 

Λειτουργικό σχεδιασµό που αποδεδειγµένα πληροί τις ανάγκες των χρηστών και τις απαιτήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Οι ανάγκες των χρηστών καθορίζονται ως εξής : 

 

• Προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Η οροφή δεν θα είναι διαπερατή από ηλιακό φως και θα 

παρέχει περιµετρικά κατάλληλη αποχέτευση όµβριων υδάτων. Θα πρέπει να αποτελείται από 

κυψελωτό πολυκαρβονικό φύλλο πάχους τουλάχιστον 4mm. 

• Κατάλληλο σηµείο ανάρτησης έντυπου πληροφοριακού υλικού . 

• Ασφάλεια στη χρήση. 

• Άνετο περιβάλλον αναµονής και δυνατότητα για τουλάχιστον τρεις καθήµενους σε κάθε 
στέγαστρο τύπου Α. 

• Χώρος στάθµευσης και ελιγµών για αναπηρικό καροτσάκι. 
 

Ο σχεδιασµός των στεγάστρων θα προσφέρει ευελιξία στον τρόπο συναρµολόγησης και επέκτασης τους 
µε συναρµολογούµενα τµήµατα ( modular design ). 

Στα σηµεία τοποθέτησης θα τοποθετείται ο κατάλληλος τύπος στεγάστρου κατάλληλου πλάτους ανάλογα 

µε το πλάτος του πεζοδροµίου και την επιβατική κίνηση όπως θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει τα παρακάτω στέγαστρα λεωφορείων : 

 

Στέγαστρο Τύπου Α 
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• Στέγαστρο πλάτους 140cm, µήκους 410cm και ωφέλιµου ύψους τουλάχιστον 220cm (κατώτερο 

µέρος οροφής). Οι πιο πάνω διαστάσεις υπολογίζονται από την τελειωµένη επιφάνεια του 

πεζοδροµίου . Η πλάτη του στεγάστρου να είναι κλειστή από τρεις οριζόντιες διατοµές µε 
ενσωµατωµένο διαπερατό πολυκαρβονικό φύλλο 4mm(µασίφ) και να υπάρχει δίοδος διαφυγής 
πλάτους τουλάχιστον 120cm. 

• Να υπάρχει πρόβλεψη για χώρο τοποθέτησης διαφηµιστικού πάνελ, στην κάθετη προς το 

οδόστρωµα επιφάνεια. 

• Το στέγαστρο να διαθέτει σταθερό παγκάκι για τρία τουλάχιστον καθήµενα άτοµα. 

• Σε κάθε στέγαστρο θα πρέπει να τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε µέρος που να µην εµποδίζει τους 
επιβάτες ή τους διερχόµενους πεζούς. 

• Σε ένα από τα πλευρικά στοιχεία του στεγάστρου, να ενσωµατώνεται φωτιζόµενος πίνακας 
ανακοινώσεων διαστάσεων τουλάχιστον 70cm x 100cm όπου θα µπορεί να αναρτηθεί χάρτης της 
διαδροµής και πληροφοριακό υλικό, θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό υλικό, να επιτρέπει την 

εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών καθώς και την εύκολη αντικατάσταση του πληροφοριακού 

υλικού, να είναι στεγανό και να µην επιτρέπει την συγκέντρωση υγρασίας. 
• Ενσωµατωµένα στο στέγαστρο θα πρέπει να υπάρχει στατική σήµανση της στάσης, όπου θα 

αναγράφεται η ονοµασία της στάσης, ο κωδικός της στάσης και οι αριθµοί των λεωφορειακών 

γραµµών που διέρχονται από τη στάση.  

• Ο σκελετός της στάσης να είναι κατασκευασµένος από διατοµές αλουµινίου (προφίλ αλουµινίου) 

διαστάσεων τουλάχιστον 10x10 cm για τα υποστυλώµατα και για τις οριζόντιες διατοµές 
αλουµινίου διαστάσεων τουλάχιστον 6x10 cm για όλα τα περαιτέρω οριζόντια στοιχεία / δεσίµατα 

του σκελετού. 

• Σε όλα τα παράθυρα που σχηµατίζουν τα υποστυλώµατα και οι οριζόντιες διατοµές  (πλαϊνά 

τµήµατα στάσεων να τοποθετηθούν πολυκαρβονικά φύλλα πάχους τουλάχιστον 4mm. 

• Για την οροφή του στεγάστρου να χρησιµοποιηθούν κυψελωτά ηµιδιαφανή πολυκαρβονικά πάχους 
τουλάχιστον 4mm. Όλες οι µεταλλικές δοµές της οροφής να είναι κατασκευασµένες από προφίλ 

αλουµινίου και να καταλήγουν σε τελάρο αλουµινίου το οποίο να στηρίζεται πάνω στα 

υποστυλώµατα . Περαιτέρω, οι άκρες των πολυκαρβονικών πρέπει να καταλήγουν σε ένα δεύτερο 

τελάρο από προφίλ αλουµινίου ειδικά διαµορφωµένο για να λειτουργεί ως περιµετρική υδρορροή, 

µε απόληξη αποβολής των υδάτων στο κάτω µέρος ενός εκ των υποστυλωµάτων και σε ύψος 
µικρότερο των 10cm από το έδαφος.  

• Όλες οι ενώσεις των διατοµών αλουµινίου (προφίλ) του στεγάστρου πρέπει να υλοποιούνται µε 
ανοξείδωτα µεταλλικά εξαρτήµατα πάχους 4mm και ανοξείδωτους κοχλίες. 

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης τόσο µε 
φωτοβολταϊκό όσο και µε συνεχές ρεύµα (πίλαρ) ή / και µε το δίκτυο του οδοφωτισµού.  

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονοµία επαρκή για την λειτουργία του 

φωτισµού, της φόρτισης των smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που θα 

είναι εγκατεστηµένη στη στάση. Ο ανάδοχος δεσµεύεται να καταθέσει µελέτη για την επάρκεια της 
ενεργειακής αυτονοµίας. 

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών.  

• Το κάθε στέγαστρο, θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωµα επαρκή φωτισµού τεχνολογίας 
Led. Τα στέγαστρα θα πρέπει να διαθέτουν φωτισµό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η 

προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης . Ο ανάδοχος δεσµεύεται να  καταθέσει σχέδιο της 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης . 

• Το κάθε στέγαστρο θα έχει ηλεκτρονική πινακίδα, τεχνολογίας Led, µεταβλητών µηνυµάτων για την 

ενηµέρωση του επιβατικού κοινού. 

• Το κάθε στέγαστρο θα έχει τη δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας µε ασύρµατη σύνδεση Wi-Fi. 

• Στο κάθε στέγαστρο θα πρέπει να γίνεται πάκτωση του σκελετού του στεγάστρου σε έδραση και σε 
βάθος µικρότερο από 25 εκατοστά  από την επιφάνεια του πεζοδροµίου. 

• Ο ανάδοχος δεσµεύεται να καταθέσει µελέτη για την στατική επάρκεια του στεγάστρου. 

• Το στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει έγκριση τύπου από τον Ο.Α.Σ.Α., η οποία θα κατατεθεί µαζί µε 
τα λοιπά δικαιολογητικά του διαγωνισµού προς ανάδειξη του αναδόχου. 
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Στέγαστρο Τύπου Β 

 

• Στέγαστρο πλάτους 110cm, µήκους 280cm και ωφέλιµου ύψους τουλάχιστον 220cm (κατώτερο 

µέρος οροφής) . Οι πιο πάνω διαστάσεις υπολογίζονται από την τελειωµένη επιφάνεια του 

πεζοδροµίου. Η πλάτη του στεγάστρου να είναι κλειστή από τρεις οριζόντιες διατοµές µε 
ενσωµατωµένο διαπερατό πολυκαρβονικό φύλλο 4mm ( µασίφ). 

• Να υπάρχει πρόβλεψη για χώρο τοποθέτησης διαφηµιστικού πάνελ, στην πλάτη του στεγάστρου. 

• Το στέγαστρο να διαθέτει ορθοστάτες (παγκάκι όρθιων ) µήκους τουλάχιστον 120cm. 

• Σε κάθε στέγαστρο να τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε µέρος που να µην εµποδίζει τους 
επιβάτες ή τους διερχόµενους πεζούς. 

• Σε ένα από τα στοιχεία της πλάτης του στεγάστρου, να ενσωµατώνεται φωτιζόµενος πίνακας 
ανακοινώσεων διαστάσεων τουλάχιστον 70cm x 100cm όπου θα µπορεί να αναρτηθεί χάρτης της 
διαδροµής και πληροφοριακό υλικό, να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών καθώς 
και την εύκολη αντικατάσταση του πληροφοριακού υλικού, να είναι στεγανό και να µην επιτρέπει 
την συγκέντρωση υγρασίας. 

• Ενσωµατωµένα στο στέγαστρο θα πρέπει να υπάρχει στατική σήµανση της στάσης, όπου θα 

αναγράφεται η ονοµασία της στάσης και οι αριθµοί των λεωφορειακών γραµµών που διέρχονται 
από τη στάση. 

• Ο σκελετός της στάσης να είναι κατασκευασµένος από διατοµές αλουµινίου (προφίλ αλουµινίου) 

διαστάσεων τουλάχιστον 10x10cm για τα υποστυλώµατα και για τις οριζόντιες διατοµές 
αλουµινίου διαστάσεων τουλάχιστον 6x10cm για όλα τα περαιτέρω οριζόντια στοιχεία / δεσίµατα 

του σκελετού.  

• Σε όλα τα παράθυρα που σχηµατίζουν τα υποστυλώµατα και οι οριζόντιες διατοµές να 

τοποθετηθούν πολυκαρβονικά φύλλα πάχους τουλάχιστον 4mm. 

• Για την οροφή του στεγάστρου να χρησιµοποιηθούν κυψελωτά ηµιδιαφανή πολυκαρβουνικά 

πάχους τουλάχιστον 4mm. Όλες οι µεταλλικές δοµές της οροφής να είναι κατασκευασµένες από 

προφίλ αλουµινίου και να καταλήγουν σε τελάρο αλουµινίου το οποίο να στηρίζεται πάνω στα 

υποστυλώµατα. Περαιτέρω, οι άκρες των πολυκαρβουνικών πρέπει να καταλήγουν σε ένα 

δεύτερο τελάρο από προφίλ αλουµινίου ειδικά διαµορφωµένο για να λειτουργεί ως περιµετρική 

υδρορροή, µε απόληξη αποβολής των υδάτων στο κάτω µέρος ενός εκ των υποστυλωµάτων και σε 
ύψος µικρότερο των 10cm από το έδαφος. 

• Όλες οι ενώσεις των διατοµών αλουµινίου (προφίλ) του στεγάστρου πρέπει να υλοποιούνται µε 
ανοξείδωτα µεταλλικά εξαρτήµατα πάχους 4mm και ανοξείδωτους κοχλίες.  

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης τόσο µε 
φωτοβολταϊκό όσο και µε συνεχές ρεύµα (πίλαρ)  ή/και µε το δίκτυο του οδοφωτισµού. 

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονοµία επαρκή για την λειτουργία του 

φωτισµού, της φόρτισης των smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που θα 

είναι εγκατεστηµένη στη στάση. Να κατατεθεί µελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής 
αυτονοµίας.  

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών . 

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωµα επαρκή φωτισµού Led. Τα 

στέγαστρα θα πρέπει να διαθέτουν φωτισµό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία 

της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.  
• Το κάθε στέγαστρο θα έχει ηλεκτρονική πινακίδα, τεχνολογίας Led, µεταβλητών µηνυµάτων για 

την ενηµέρωση του επιβατικού κοινού.  

• Τα κάθε στέγαστρο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας µε ασύρµατη 

σύνδεση Wi-Fi. 

• Στο κάθε στέγαστρο θα πρέπει να γίνεται πάκτωση του σκελετού του στεγάστρου σε έδραση και 
σε βάθος µικρότερο από 25 εκατοστά από την επιφάνεια του πεζοδροµίου. 

• Ο ανάδοχος δεσµεύεται να καταθέσει µελέτη για την στατική επάρκεια του στεγάστρου. 

• Το στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει έγκριση τύπου από τον ΟΑΣΑ  η οποία θα κατατεθεί µαζί µε 
τα λοιπά δικαιολογητικά του διαγωνισµού προς ανάδειξη του αναδόχου. 
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Άλλες απαιτήσεις: 

 

Το στέγαστρο θα πληροί επίσης τις πιο κάτω γενικές απαιτήσεις: 

 

• Βαφή του προφίλ αλουµινίου και των εξαρτηµάτων σύνδεσης µε ηλεκτροστατική σαγρέ 
αντικολλητική βαφή φούρνου. 

• Προστασία των επιφανειών από γραφή ( graffiti) – εύκολος καθαρισµός. 
• Εύκολος καθαρισµός στεγάστρου και καθίσµατος. 
• Ο σχεδιασµός του καθίσµατος και των θέσεων εναπόθεσης πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να 

µην επιτρέπει την συσσώρευση στερεών ή υγρών, να στεγνώνει γρήγορα, να καθαρίζεται 
εύκολα, να µην γλιστρά ο καθήµενος και η επιφάνειά του να κρατά ανεκτές θερµοκρασίες. 

• Ο σχεδιασµός της οροφής να είναι τέτοιος που να µην επιτρέπει την συσσώρευση αχρήστων, 

στερεών ή υγρών . Η οροφή θα πρέπει να είναι ηµιδιαφανής για προστασία από τον ήλιο. 

Περιµετρικά της οροφής του στεγάστρου να υπάρχει υδρορροή η οποία να συγκεντρώνει και 
να αποβάλει τα νερά από την οροφή και να είναι τέτοια ώστε να µην φράσσονται εύκολα. 

• Η αρχιτεκτονική συµβατότητα του στεγάστρου µε τη περιοχή, είναι ιδιαίτερα επιθυµητή. 

 

Για τα πιο πάνω απαιτείται  όπως ο προσφέρων να προσκοµίσει µε την υποβολή της προσφοράς του, τα 

απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, µελέτες, σχέδια, τεχνικά φυλλάδια, όπου φαίνονται λεπτοµέρειες όπως οι 
κατόψεις, όψεις, τοµές και οι διατοµές των κατασκευαστικών στοιχείων, τεχνικό εγχειρίδιο 

συναρµολόγησης και εγκατάστασης µε λεπτοµέρεια τοποθέτησης κάθε εξαρτήµατος, δειγµατολόγιο 

χρωµάτων κλπ. 

Τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να δίνουν ακριβή και πλήρη εικόνα του προτεινόµενου στεγάστρου, του 

τρόπου συναρµολόγησης και επεκτασιµότητας του, όπως επίσης του επιµέρους εξοπλισµού του, 

λεπτοµέρειες για τις πρόνοιες εξοπλισµού και πώς αυτές ενσωµατώνονται, καθώς και πλήρη περιγραφή 

των υλικών κατασκευής.  

Να κατατεθεί  µαζί µε την προσφορά στατική µελέτη για τον έλεγχο αντοχής και στατικής επάρκειας των 

προσφερόµενων στάσεων.  

Απαιτείται η στάση µε τον φέροντα οργανισµό και την πάκτωση να είναι σύµφωνη µε τον Ευρωκώδικα ως 
προς:  

• EC9 -  EN 1999-1-1 : 2007 για την µελέτη των µελών αλουµινίου. 

• EC1 -  EN 1991-1-1 : 2004 για τους υπολογισµούς της ανεµοπίεσης. 
• EC1 -  EN 1991-1-3 : 2003 για τους υπολογισµούς του φορτίου. 

• EN – 1090-3 για τις κατασκευές εξ αλουµινίου.  

 

Ο κατασκευαστής των στεγάστρων θα πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό CE από Ανεξάρτητο 

∆ιαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης για ¨ Την εγκατάσταση Συστήµατος Ελέγχου Παραγωγικής 
∆ιαδικασίας ( Factory Prodyction Control – FPC) ¨ . Η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να έχει γίνει 
τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

Ηλεκτροµηχανολογικός Σχεδιασµός 

 

Θα πρέπει να υπάρχουν πρόνοιες για την εγκατάσταση των παρακάτω συστηµάτων στα στέγαστρα :  

 

• Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για πιθανή τοποθέτηση κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήµατος 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα στέγαστρα για την κάλυψη µέρους των αναγκών για φωτισµό και 
για τις άλλες ηλεκτρικές ανάγκες. 

• Θα πρέπει να ενσωµατώνεται στην όλη κατασκευή η τοποθέτηση ηλεκτρονικής πινακίδας Led 

µεταβλητών µηνυµάτων ανάλυσης 96x7 pixel, στην οποία θα εµφανίζονται µηνύµατα, καθώς και θα 
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έχει την δυνατότητα της πληροφόρησης επόµενων αφίξεων λεωφορείων σε πραγµατικό χρόνο. Η 

πινακίδα να έχει την δυνατότητα αναπαραγωγής ηχητικής ανακοίνωσης για τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες. 

• Θα πρέπει να υπάρχει πρίζα για φόρτιση smart συσκευών µέσω δυο θυρών USB. 

• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισµός εντός του στεγάστρου. 

• Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για πιθανή τοποθέτηση κάµερας ασφαλείας κλειστού κυκλώµατος ( 
CCTV ). 

• Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για πιθανή τοποθέτηση ασύρµατου δικτύου Wi – Fi  διασποράς της 
πληροφορίας σε απόσταση τουλάχιστον 50m. 

 

    

Όλος ο εξοπλισµός πρέπει να έχει προστασία από βανδαλισµούς και να µπορεί να καθαρίζεται εύκολα όπως 
π.χ. µε τη χρήση νερού υπό πίεση ( Standard IP54 )  

 

Ηλεκτρονική Πινακίδα πληροφόρησης Led 

 

Η πινακίδα να παρέχει απευθείας δυναµική πληροφόρηση προς το επιβατικό κοινό τόσο ως προς την ώρα 

άφιξης των λεωφορείων όσο και µε µηνυµάτα γενικότερου ενδιαφέροντος.  

 

Η πινακίδα να είναι line matrix και να µπορεί να προβάλει µια γραµµή κειµένου σε κίτρινο χρώµα ώστε να 

παρέχει απευθείας δυναµική πληροφόρηση σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά. 

 

Η πινακίδα να έχει την δυνατότητα αναπαραγωγής ηχητικής αναγγελίας των απεικονιζόµενων και προ-

αποθηκευµένων µηνυµάτων. 

 

Η πινακίδα να είναι τεχνολογίας φωτο – διόδων ( LED ) και να ελέγχεται από ψηφιακό µικρο – ελεγκτή, ο 

οποίος να είναι τοποθετηµένος σε ενσωµατωµένης σχεδίασης ηλεκτρονικό κύκλωµα. 

 

Η πινακίδα να διαθέτει σύστηµα ελέγχου σφαλµάτων, που θα ελέγχει κατ΄ ελάχιστο:  

• καµένο εικονοστοιχείο, 

• αποκοπή εικονοστοιχείου, 

• βραχυκυκλωµένο εικονοστοιχείο, 

• διαρροή ρεύµατος εικονοστοιχείου 

 

Η αστοχία ενός εικονοστοιχείου να µην επηρεάζει τη συνολική εµφάνιση του µηνύµατος. 

 

Τεχνολογία 

 

Η πινακίδα να εµφανίζει κείµενο σε επίπεδο γραµµής, να εµφανίζει µια γραµµή µε ύψος χαρακτήρα 42mm. 

Η χρωµατική απόχρωση των φωτο-διόδων ( LED ) να είναι χρώµατος amber. Η σύνθεση της οθόνης να 

επιτυγχάνεται µε εικονοστοιχεία τοποθετηµένα έτσι ώστε να εµφανίζεται το κείµενο και τα σύµβολα µε 
χρωµική οµοιοµορφία. 

 

Πλαίσιο και Πρόσβαση 
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Τα πλαίσιο της πινακίδας να είναι από αλουµίνιο βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή και να έχει προστασία 

από σκόνη και νερό µε διαβάθµιση στεγανότητας IP54. Εντός του πλαισίου να ενσωµατώνονται τόσο οι 
µπαταρίες όσο και ο ρυθµιστής φόρτισης.  

 

Να προστατεύονται από εξωτερικό διαφανές πολυκαρβονικό φύλλο mat πάχους τουλάχιστον 4mm και να 

παρέχει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία τύπου UV. 

 

Η τοποθέτηση του συστήµατος να µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους ανάλογα µε το σηµείο 

τοποθέτησης.  

 

Όλα τα υποσυστήµατα όπως ο κεντρικός ελεγκτής, τα κυκλώµατα των εικονοστοιχείων, το τροφοδοτικό – 

φορτιστής κ.α. να είναι τοποθετηµένα εντός του κελύφους από προφίλ αλουµινίου του οποίου η 

ανθεκτικότητα να τα προστατεύει από κραδασµούς, υγρασία, βροχή, χιόνι, ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη, 

βρωµιά, οξείδωση. 

 

Η πινακίδα να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισµό στήριξής της για να µπορεί να ενσωµατωθεί στη στάση – 

στέγαστρο της αστικής συγκοινωνίας. 

 

Όλα τα συνδετικά εξαρτήµατα πχ. Βίδες περικόχλια κ.α. να είναι ανοξείδωτα για την αποφυγή οξείδωσης 
και να έχουν ιδιότητες κατά της χαλάρωσης ( ασφαλείας ). 

Στο πλαίσιο να περιλαµβάνεται ο αισθητήρας ατµοσφαιρικής ανταύγειας για την αυτόµατη ρύθµιση της 
φωτεινότητας των εικονοστοιχείων. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ 

         ΟΡΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Εξωτερικές διαστάσεις 
67x12x15εκ ±2% 

 

           ΝΑΙ 

  

Γραµµές κειµένου 1 

 

 

           ΝΑΙ 

  

Ύψος γράµµατος 42 

mm 

 

           ΝΑΙ 

  

Ανάλυση πινακίδας 

96x7 pixel 

 

           ΝΑΙ 

  

∆ιάκενο πινακίδας 

 ( pixel pitch) 6mm 

 

           ΝΑΙ 

  

Η φωτεινότητα του 

συστήµατος να είναι 
τουλάχιστον 6.300 

cd/m²(max)/400cd/m² 

/(min) 

 

 

           ΝΑΙ 

 

  

Τεχνολογία LED smd 

black body 

 

           ΝΑΙ   
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Η οδήγηση να είναι 1: 

7 (static driving) 

 

           ΝΑΙ 

  

Η χρωµικότητα των 

Led να είναι amber 592 

nm 

 

           ΝΑΙ 

  

Η απόσταση 

αναγνωσιµότητας να 

είναι > 15m 

 

          ΝΑΙ 

  

Η γωνία 

αναγνωσιµότητας να 

είναι 120° τουλάχιστον 

 

 

          ΝΑΙ 

  

Το σύστηµα να 

διαθέτει ηχητική 

αναγγελία άφιξης 
δροµολογίου 

 

 

          ΝΑΙ 

  

Το σύστηµα να κάνει 
ανίχνευση βλάβης 
επικοινωνίας 

 

         ΝΑΙ 

  

Το σύστηµα να κάνει 
ανίχνευση βλάβης ανά 

pixel σε 3 επίπεδα 

ελέγχου (διακοπή-

βραχυκύκλωµα-

διαρροή)  

 

 

 

         ΝΑΙ 

  

Στεγανότητα πλαισίου 

IP54 

 

          ΝΑΙ 

  

Το σύστηµα να έχει 
µηχανικές προστασίες 
έναντι κρούσης, 
κραδασµών, υγρασίας, 
σκόνης, 
υπερθέρµανσης, 
υπέρτασης, υπότασης, 
έναντι κεραυνού, 

ηλεκτροστατική. 

 

 

 

 

 

           ΝΑΙ 

       

  

Χρόνος µεταξύ βλαβών 

MDBF > 60.000h 

 

          ΝΑΙ 

  

Θερµοκρασία 

λειτουργίας - 10°έως + 

60°C 

 

         ΝΑΙ 

  

Υγρασία λειτουργίας 0 

έως 95% 

 

         ΝΑΙ 

  

Τροφοδοσία 230VAC ( 

+/- 10% ), 50Hz 

 

         ΝΑΙ 

  

Το σύστηµα να 

επικοινωνεί µε GSM 
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modem και να 

υποστηρίζει 
επικοινωνίες RS-232, 

RS-485. Το GSM 

modem να είναι 
ενσωµατωµένο στην 

κεντρική µονάδα της 
πινακίδας.  

 

 

 

         ΝΑΙ 

 

Να κατατεθεί 
πιστοποιητικό CE από 

Ανεξάρτητο 

∆ιαπιστευµένο Φορέα 

Πιστοποίησης 

 

 

          ΝΑΙ 

 

  

Ο κατασκευαστής της 
πινακίδας να είναι 
πιστοποιηµένος µε 

 ISO 9001 στην 

κατασκευή / 

εγκατάσταση / 

συντήρηση 

ηλεκτρονικών 

πινακίδων ενηµέρωσης 
και συστηµάτων 

ενεργειακής 
αυτονοµίας, .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ΝΑΙ 

  

Ο κατασκευαστής της 
πινακίδας να είναι  
πιστοποιηµένος µε ISO 

14001 στην κατασκευή 

/ εγκατάσταση / 

συντήρηση 

ηλεκτρονικών 

πινακίδων ενηµέρωσης 
και συστηµάτων 

ενεργειακής 
αυτονοµίας,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ΝΑΙ 

  

Ο κατασκευαστής της 
πινακίδας να είναι 
πιστοποιηµένος, επί 
ποινή αποκλεισµού, µε 
OHSAS 18001 στην 

κατασκευή / 

εγκατάσταση / 

συντήρηση 

ηλεκτρονικών 

πινακίδων ενηµέρωσης 

 

 

 

 

 

 

         ΝΑΙ 
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και συστηµάτων 

ενεργειακής 
αυτονοµίας,   

Η κεντρική µονάδα του 

συστήµατος, να είναι 
τοποθετηµένη εντός 
του πλαισίου, να 

ελέγχει και να 

διευθύνει το σύστηµα 

και τα τοπικά 

υποσυστήµατα αυτού. 

 

 

 

 

           ΝΑΙ 

  

Η κεντρική µονάδα να 

είναι εξοπλισµένη 

τουλάχιστον µε : 

 - Μία (1) θύρα 

επικοινωνιών RS-232 

- Μία (1) θύρα 

επικοινωνιών RS-485 

- Μία (1) θύρα 

επικοινωνιών δικτύου  

10/100 Base-T  

 

 

 

 

 

          ΝΑΙ 

  

Το σύστηµα να 

διαθέτει αυτόµατη και 
χειροκίνητη 

διαβάθµιση 

φωτεινότητας σε 16 

τουλάχιστον επίπεδα 

µε χρήση αισθητήρα 

ατµοσφαιρικής 
φωταύγειας, µε όρια 

από 0% έως 100%. 

 

 

 

 

          ΝΑΙ 

        

  

Η κεντρική µονάδα να 

υπολογίζει την 

ζητούµενη 

φωτεινότητα µε την 

χρήση PID αλγόριθµου 

για να διασφαλιστεί η 

µη απότοµη και 
ανεπιθύµητη αλλαγή 

φωτεινότητας από 

εξωγενείς παράγοντες 
όπως τα φώτα των 

αυτοκινήτων, 

αντανακλάσεις κτλ.  

 

 

 

 

 

          ΝΑΙ 

  

Εκτός από την 

αυτόµατη ρύθµιση της 
φωτεινότητας επί του 

συστήµατος, να µπορεί 
να γίνει ρύθµιση µε 
εντολή απευθείας από 

το κέντρο ελέγχου, 

διαµέσου του 

πρωτοκόλλου 
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επικοινωνίας.     ΝΑΙ 

 

 

   

Πλατφόρµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Πινακίδων  

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ 

         ΟΡΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η όλη διαχείριση του 

συστήµατος των 

ηλεκτρονικών 

πινακίδων θα πρέπει να 

γίνεται από Web Based 

εφαρµογή 

 

 

 

          ΝΑΙ 

  

Η Web Based 

εφαρµογή θα πρέπει να 

συνοδεύεται και µε τις 
κατάλληλες οδηγίες 
χρήσεως στην ελληνική 

γλώσσα  

 

 

 

          ΝΑΙ 

  

Οι clients που θα 

συνδέονται να µην 

χρειάζονται κανένα 

επιπλέον πρόγραµµα 

εκτός από web browser 

 

 

 

          ΝΑΙ 

  

Θα πρέπει να 

υποστηρίζονται όλοι οι 
γνωστοί και τελευταίας 
τεχνολογίας, web 

browsers, όπως π.χ. 

Internet, Explorer, 

Edge, Firefox, Chrome 

κ.λπ. 

 

 

 

          ΝΑΙ 

  

Η σύνδεση των 

χειριστών στην Web 

Based εφαρµογή να 

γίνεται µε όνοµα 

χρήστη και µε κωδικό 

πρόσβασης 

 

 

 

           ΝΑΙ  

  

Η Web Based 

εφαρµογή να υλοποιεί 
την προβολή των 

στεγάστρων και των 

ηλεκτρονικών 

πινακίδων, σε 
χαρτογραφικό 

υπόβαθρο. 

 

 

 

 

           ΝΑΙ 

  

Η Web Based    
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εφαρµογή να επιτρέπει 
την επέµβαση του 

διαχειριστή και των 

διαβαθµισµένων 

χειριστών στις 
ιδιότητες των 

ηλεκτρονικών 

πινακίδων, 

διαγνωστικά, 

καθαρισµός µνήµης, 
επανεκκίνηση, κ.λπ. 

 

 

 

 

 

 

 

            ΝΑΙ 

Η Web Based 

εφαρµογή να επιτρέπει 
την οργάνωση των 

ηλεκτρονικών σε 
οµάδες πινακίδων 

 

 

 

            ΝΑΙ 

  

Η Web Based 

εφαρµογή να επιτρέπει 
την οργάνωση των 

ηλεκτρονικών 

πινακίδων σε οµάδες 
πινακίδων 

 

 

 

            ΝΑΙ 

  

Η Web Based 

εφαρµογή να επιτρέπει 
την οργάνωση των 

µηνυµάτων των 

ηλεκτρονικών 

πινακίδων σε οµάδες 
µηνυµάτων 

 

 

 

 

            ΝΑΙ  

  

Η Web Based 

εφαρµογή να επιτρέπει 
την σύνταξη 

µηνύµατος, µε 
διαφορετικές 
γραµµατοσειρές, 
τόπους εµφάνισης, 
έντονη γραφή, επιλογή 

flashing, χαρακτήρες, 
κυλιόµενη σειρά, εφέ 
κ.λπ. 

 

 

 

 

 

          ΝΑΙ 

  

Η Web Based 

εφαρµογή να επιτρέπει 
την προεπισκόπηση του 

µηνύµατος µέσω της 
εφαρµογής 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

Η Web Based 

εφαρµογή να παρέχει 
την δυνατότητα 

ρύθµισης και 
χρονοπρογραµµατισµού 

του κάθε µηνύµατος 

 

 

 

           ΝΑΙ 

  

Η Web Based    
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εφαρµογή να επιτρέπει 
την αποστολή 

µηνύµατος ή οµάδας 
µηνυµάτων στις 
ηλεκτρονικές πινακίδες 
ή οµάδα ηλεκτρονικών 

πινακίδων 

 

 

         ΝΑΙ 

Στην Web Based 

εφαρµογή να υπάρχει 
αναφορά επιτυχούς 
αποστολής του 

µηνύµατος 

 

 

         ΝΑΙ 

  

Η Web Based 

εφαρµογή να επιτρέπει 
την προσοµοίωση του 

τρέχοντος µηνύµατος 
των ηλεκτρονικών 

πινακίδων 

 

 

         ΝΑΙ 

  

Η Web Based 

εφαρµογή να επιτρέπει 
την υποβολή χρόνου 

άφιξης των οχηµάτων 

στις στάσεις από 

τηλεµατικές εφαρµογές. 

         ΝΑΙ   

Η Web Based 

εφαρµογή να 

φιλοξενείται µε 
µέριµνα του αναδόχου 

σε κεντρικό υπολογιστή 

(SERVER) της 
επιλογής του και 
οπωσδήποτε εκτός των 

συστηµάτων του 

∆ήµου. Ο ανάδοχος θα 

είναι υπεύθυνος για τη 

εύρυθµη και 
απρόσκοπτη  

λειτουργία τόσο του 

κεντρικού υπολογιστή 

(SERVER), όσο και 
των προγραµµάτων 

διαχείρισης της Web 

Based εφαρµογής   

 

 

 

 

 

 

 

 

         ΝΑΙ 

  

Η εταιρεία κατασκευής 
και διαχείρισης της 
πλατφόρµας 
λειτουργίας των 

ηλεκτρονικών 

πινακίδων να είναι 
πιστοποιηµένη, επί 
ποινή αποκλεισµού, µε 
ISO 27001 στην 

κατασκευή / 

εγκατάσταση / 

ΝΑΙ   
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συντήρηση 

ηλεκτρονικών 

πινακίδων ενηµέρωσης, 
συστηµάτων και 
λογισµικού  

 

 

Συσσωρευτής ( Μπαταρία ) 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ 

           ΟΡΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Να αναφερθεί η 

ποσότητα των 

συσσωρευτών που 

απαιτούνται για την 

ενεργειακή αυτονοµία 

του όλου συστήµατος 
λειτουργίας του 

στεγάστρου. 

 

 

 

 

          ΝΑΙ 

  

Να αναφερθεί η 

χωρητικότητα του 

κάθε συσσωρευτή  

 

          ΝΑΙ 

  

Ονοµαστική τάση 

λειτουργίας 
συσσωρευτή να είναι 
12 Vdc 

 

 

          ΝΑΙ 

  

Τύπος συσσωρευτή 

κλειστού τύπου 

στεγανή µε 
ηλεκτρολύτη Silicone 

Gel Βαθιάς 
εκφόρτωσης ( Με 
βαλβίδα εκτόνωσης ) 

 

 

         ΝΑΙ 

  

θερµοκρασία 

λειτουργίας + 5° C έως 
+ 50° C 

 

            ΝΑΙ 

  

 

 

Φωτισµός 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ 

            ΟΡΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τάση λειτουργίας 
13,3 Vdc 

 

            ΝΑΙ 

  

Κατανάλωση ισχύος 
2.5W / στοιχείο 10W 

 

            ΝΑΙ  
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σύνολο   

Φωτεινή ροή 240Lm 

/ στοιχείο. 960Lm 

σύνολο 

 

            ΝΑΙ 

  

Θερµοκρασία 

χρώµατος 6500 Κ 

 

           ΝΑΙ 

  

Θερµοκρασία 

λειτουργίας- 10° C 

έως + 85° C 

 

           ΝΑΙ 

  

 

 

Αισθητική 

 

Ο σχεδιασµός θα είναι ολοκληρωµένος και θα συµπεριλαµβάνει το σχεδιασµό των στάσεων και όλου του 

εξοπλισµού. 

Η όλη κατασκευή πρέπει να είναι άρτια, καλαίσθητη και λειτουργική. 

Όλα τα µέλη των στάσεων να συναρµολογούνται / αποσυναρµολογούνται ώστε να µπορούν να 

µετακινούνται µε ευκολία (χωρίς συγκολλήσεις), οι δε συνδέεις να συνάδουν µε τον όλο σχεδιασµό των 

στάσεων. 

 

Ο προσφέρων θα δώσει µε την κατάθεση της προσφοράς του τον πλήρη σχεδιασµό, και λεπτοµέρειες σε 
τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, φωτογραφίες ή τρισδιάστατη έγχρωµη αναπαράσταση της προτεινόµενης 
κατασκευής. 

  

Το χρώµα βαφής του αλουµινίου, θα είναι της επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

Ευχέρεια Χρήσης από Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες 

 

Απαιτείται όπως ο σχεδιασµός εγκατάστασης των στάσεων να επιτρέπει την εύκολη διέλευση και 
στάθµευση αναπηρικού αµαξιδίου. 

Η εγκατάσταση των στάσεων να είναι τέτοια, ώστε να µην παρεµποδίζεται η διέλευση πεζών και 
αναπήρων µε αναπηρικό αµαξίδιο. Θα τηρείται το ελάχιστο όριο των 60 cm απόσταση ασφαλείας από το 

κράσπεδο, δηλαδή οποιοδήποτε σηµείο του στεγάστρου θα απέχει τουλάχιστον 60 cm από αυτό.  

Επίσης, η ελάχιστη απόσταση της πλάτης του στεγάστρου από το τέλος του πεζοδροµίου (ρυµοτοµική 

γραµµή) θα είναι 90 cm για τον τύπο Α και 30 cm για τον τύπο Β.  Η θέση εγκατάστασης του στεγάστρου 

θα είναι ορατή από τον οδηγό του λεωφορείου και τους χρήστες  των Αστικών Συγκοινωνιών και δεν θα 

παρεµποδίζεται από οποιαδήποτε άλλη κατασκευή – εγκατάσταση ή φυσικό εµπόδιο. Ο εγκαταστάτης των 

στεγάστρων θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος από Ανεξάρτητο ∆ιαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης µε 
πιστοποιητικό OHSAS 18001. 

 

Η προµηθεύτρια εταιρεία πρέπει να είναι αξιόπιστη, µε πολυετή εµπειρία στην εγκατάσταση στεγάστρων . 

Πρέπει να έχει αποκτήσει από Ανεξάρτητο ∆ιαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης, πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 καθώς και OHSAS 
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18001:2017 στο σχεδιασµό, παραγωγή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη µεταλλικών δοµών αστικού 

εξοπλισµού.  

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο συναφούς αντικειµένου την 

τελευταία πενταετία, προµήθειας και εγκατάστασης τουλάχιστον (100) στεγάστρων στάσεων. Η 

υλοποίηση των παραπάνω έργων που υλοποιήθηκαν για λογαριασµό του δηµόσιου τοµέα, θα 

αποδεικνύεται είτε µε πρωτόκολλο παραλαβής είτε µε βεβαιώσεις από τους αρµόδιους φορείς, ενώ για 

έργα που υλοποιήθηκαν για λογαριασµό του ιδιωτικού τοµέα, θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση του 

αναδόχου του έργου. 

Επίσης οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν δείγµα του προσφερόµενου στεγάστρου µε 
ηλεκτρονική πινακίδα led πληροφόρησης επιβατών σε πλήρη λειτουργία µε την Web-based πλατφόρµα 

διαχείρισης ή να υποδείξουν σηµείο τοποθέτησης υπάρχοντος στεγάστρου µε το αντίστοιχο εξοπλισµό 

που αναφέρεται παραπάνω σε πλήρη λειτουργία. 

 

Τοποθέτηση των Στάσεων 

 

Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο κατά το στάδιο εκτέλεσης της εργασίας 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι θέσεις που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο, µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής, θα είναι ελεύθερες από 

οποιαδήποτε αντικείµενα καταλαµβάνουν το χώρο του πεζοδροµίου ( υφιστάµενα στέγαστρα, δέντρα, 

παρτέρια, κάδους σκουπιδιών κτλ.) 

Οι άδειες τοµών και εκσκαφών που απαιτούνται θα εκδοθούν µε ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. 

Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή, και 
να εκτελεί την εργασία προσεκτικά για αποφυγή πρόκλησης οποιασδήποτε ζηµιάς σε εγκαταστάσεις  
υπηρεσιών, εναέριες ή υπόγειες. 

Κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος θα πάρει όλα τα αναγκαία µέτρα για αποφυγή 

παρεµπόδισης της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τοποθετεί όλα τα υλικά του σε χώρο που θα του αδειοδοτηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή . ∆εν θα τοποθετούνται υλικά σε χώρους που πιθανό να προκαλέσουν κυκλοφοριακό 

πρόβληµα ή παρενόχληση ή πρόκληση ατυχηµάτων. 

Τα άχρηστα υλικά θα µετακινούνται µε ευθύνη του αναδόχου από το σηµείο. 

 

Θεµελίωση και ∆άπεδο των Στάσεων 

Οι προσφέροντες καλούνται να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα σε σχέση µε την θεµελίωση και το δάπεδο 

των στάσεων. 

1. Η θεµελίωση των στάσεων θα υπολογιστεί και θα σχεδιαστεί σύµφωνα µε τον διαθέσιµο χώρο  

τοποθέτησης για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαµβάνοντας υπόψη: 

      (α) Το µέγεθος του διαθέσιµου χώρου. 

      (β) Την υφιστάµενη κατάσταση του χώρου (πλακόστρωτο πεζοδρόµιο κλπ) 

      (γ) Το υπέδαφος και διερχόµενα υπόγεια δίκτυα 

      (δ) Τη µορφολογία του εδάφους 

      (ε) Τον περιβάλλοντα χώρο  

      (ζ) Την προσβασιµότητα στην στάση από άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

      (η) Τις προδιαγραφές των παρόντων εγγράφων 

 

     2. Ο ανάδοχος θα υποβάλει στατική µελέτη θεµελίωσης των στάσεων για έγκριση από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Η θεµελίωση να γίνεται σε βάθος µικρότερο από 25 εκατοστά από την επιφάνεια του πεζοδροµίου. 
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Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

 

Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τα πρότυπα του ISO 

9001:2008 µετά από αυτοψία και σχετική µελέτη των ιδιαιτεροτήτων των στάσεων όπου θα τοποθετηθούν 

οι πινακίδες, και αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συνθήκες που αφορούν στη στήριξη, διασύνδεση και 
ασφαλή τοποθέτησή τους. Όλες οι ενέργειες θα γίνονται σε πλήρη συνεργασία µε τις υπηρεσίες του 

∆ήµου. 

 

Εκπαίδευση Χρηστών 

 

Μετά την εγκατάσταση του λογισµικού και του εξοπλισµού θα διεξαχθεί εκπαίδευση στους 
εµπλεκόµενους χρήστες του συστήµατος από τον ανάδοχο ώστε να καθίσταται εφικτή η λειτουργία του. 

Το πρόγραµµα της εκπαίδευσης θα καταρτιστεί σε συνεργασία µε τους χρήστες και τις υπηρεσίες του 

∆ήµου, και θα διεξαχθεί σε χρόνο που δεν θα διαταράσσει την οµαλή τους λειτουργία. 

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης / Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

 

Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους. 
Κατά το χρονικό διάστηµα αυτό ανάδοχος δεσµεύεται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία 

προκύψει στον εξοπλισµό – στα πλαίσια της καλής χρήσης του - , χωρίς δαπάνη για τον ∆ήµο. 

 

Σηµεία Τοποθέτησης στάσεων και τύπος στεγάστρου 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 

     1 ΠΕΙΡΑΪΚΗ                 Β 

     2 Γ ΠΟΛΙΤΗ                 Β 

     3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΕΤΥ∆ΟΣ                 Β 

     4 ΑΡΓΥΡΗ                 Β 

     5  ΜΕΤΑΞΑ                 Β 

     6 ΣΚΑΦΑΚΙ                 Β 

     7 ΜΠΟΤΑΣΗ                 Β 

     8 ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ                 Β 

     9 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ                 Β 

   10 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                 Β 

   11 ΣΩΡΑ                 Β 

   12  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ                 Β 

   13  ΚΑΦΕΝΕΙΟ                 Α 

   14 ΛΙΜΑΝΑΚΙ                 Α 

   15 ΠΛΑΖ                 Α 

   16 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ                 Α 
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   17 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ                 Α 

   18 ΤΖΑΝΕΙΟ                 Α 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται σε 59.988,72,00 ευρώ.   

 

 

       

                                                                                                                        ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  06-11-2019 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     

 & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

                 Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                     Ο  ∆/ΝΤΗΣ  

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                 Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΙΣΤ/Η                Ο  ∆/ΝΤΗΣ 

 

 

Μ.  ΚΑΡΡΑ                  Α. ΜΗΛΙΑΣ                                  Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική  - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τιµολόγιο - 
Προυπολογισµός 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                  

∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                             

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                            

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                          

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 21, Τ.Κ. 185 32    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.988,72 € συµπ. Φ.Π.Α. 

ΤΗΛ: 210-4199833  Κ.Α. :         30.7135.37         

ΦΑΞ: 213-2022857 CPVs: 44212321-5, 34928400-2 

Ηλ.ταχ: odonagia@piraeus.gov.gr 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1
ο 

 

Αντικείµενο προµήθειας 

Α. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η προµήθεια και εγκατάσταση στάσεων/στέγαστρα αστικής 

συγκοινωνίας στο ∆ήµο Πειραιά, για την εξυπηρέτηση των επιβατών, αποσκοπώντας στην ασφαλή κατά τον 

δυνατόν µετακίνησή τους και στην προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές συνθήκες. Το 

κάθε στέγαστρο θα είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρονικό σύστηµα δηµοτών µέσω ηλεκτρονικής πινακίδας led, 

µε φωτισµό , µε φόρτιση έξυπνων συσκευών, κλπ. 

 

Β. Η προµήθεια ως ανωτέρω έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισµό του έτους 2019, θα χρηµατοδοτηθεί 

από Ιδίους Πόρους του ∆ήµου Πειραιά και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 30.7135.37   του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2019 και τον αντίστοιχο έτους 2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις: 
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• Ο Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/1-4-2019) “ Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 

σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν 

έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή 

τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις”. 

• Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016)¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών¨ (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

• Ο  Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Ο Ν.3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ 

• Οι διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», 

του κεφαλαίου Α’ «Μείωση διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις ∆ιαδικασιών», του 

Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’/74). 

• Ο Ν.4270/2014 Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’/143/28.6.2014), κατά τις 

διατάξεις που ισχύει. 

• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’/145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

• Ο Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

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

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

συναλλαγές». 

• Ο Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 

• Το άρθρο 23 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β’ 185) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

• Ο Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

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

στοιχεία» 

• Η µε αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 
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• Ο Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

Η υπ’ αριθµ. 1191/22-3-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 969/Β’/22-3-2017) περί καθορισµού του χρόνου, τρόπου 

υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. 

Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπών (πλην των ήδη αναφεροµένων) εκδοθεισών 

κανονιστικών διατάξεων, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 

στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµου, Π.∆., Υπουργικής 

Απόφασης κ.λ.π.) του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ  3
ο
 

Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση της προµήθειας. 

3.1. Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 48.378,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

24% 

3.2. Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2019 µε Κ.Α. 

30.7135.37   και θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό για τα έτη 2019 & 2020. 

3.3. Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από Ι.Π. του ∆ήµου Πειραιά. 

 

ΑΡΘΡΟ  4
ο
 

Συµβατικά στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Η ∆ιακήρυξη 

β. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 

γ. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

δ. Ενδεικτικός προϋπολογισµός  

ε. Γενική – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ζ. Τεχνική έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές 
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ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού 

 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό (άρθρο 117 του Ν. 

4412/2016) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο των προσφεροµένων ειδών. Ο προϋπολογισµός της µελέτης 

ανέρχεται σε  48.378,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για τα 

επιµέρους είδη. 

 

ΑΡΘΡΟ  6
ο
 

∆ικαίωµα συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι 

συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. 

Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφεροµένου 

προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.  

Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν για όλα τα είδη και δεν γίνονται δεκτές προσφορές για επιµέρους 

είδη. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής 

δικαιολογητικά : 

 

Τυποποιηµένο έντυπο «Υπεύθυνης δήλωσης» (ΤΕΥ∆) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 

σύµφωνα µε την µε αρ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσιών Συµβάσεων (ΦΕΚ 

3698/Β/ 2016. 

 

Αναλυτικά στοιχεία/ έγγραφα τεκµηρίωσης των αναφεροµένων στο τυποποιηµένο Έντυπο 

«Υπεύθυνης ∆ήλωσης» (ΤΕΥ∆) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 µπορούν να ζητηθούν από 

προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιαδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλλουν  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  Πριν από την ανάθεση της 
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σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να υποβάλλει ενηµερωµένα τα σχετικά 

δικαιολογητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο 
 

Εγγυήσεις 

8.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον 

τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 

όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. , 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός 

ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

8.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας : 

Για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της προµήθειας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (όσο η χρονική διάρκεια της εγγύησης που καλύπτει τα 

προµηθευόµενα είδη).  Η αξία της εγγυητικής καλής λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό 3% της 

προϋπολογιζόµενης αξίας (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.). 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Τέσσερεις ηµέρες πριν την ηµέρα του διαγωνισµού, οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν 

δείγµα του προσφερόµενου στεγάστρου µε ηλεκτρονική πινακίδα led  πληροφόρησης επιβατών σε πλήρη 

λειτουργία µε την Web-based  πλατφόρµα διαχείρισης  ή να υποδείξουν σηµείο τοποθέτησης υπάρχοντος 

στεγάστρου µε τον αντίστοιχο εξοπλισµό που αναφέρεται  στα έγγραφα της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας.  

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της κάθε προµήθειας ορίζεται σε δύο (2) 

χρόνια από την ηµεροµηνία παραλαβής της από την αρµόδια επιτροπή.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου 

εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προµήθειας, εκτός αν 

αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις. Τυχούσα 

έγκριση των υλικών και εν γένει εγκαταστάσεων δεν αποκλείει την αποξήλωση τους εφόσον µετέπειτα 

διαπιστωθεί ακαταλληλότητα τους για διάφορους λόγους. 

 Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειµένου της προµήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα 

αρχή. προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στην 

σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο 

αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η ως 

άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο 

αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη 

συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή 

µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 

πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο 
 

Αξιολόγηση προσφορών – Κατακύρωση 
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Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 

άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για το σύνολο των ειδών, εφόσον η προσφορά του κρίνεται 

αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τον προσωρινό ανάδοχο 

(αρθ.103 Ν. 4412/2016), να υποβάλει εντός προθεσµίας των  δέκα (10) ηµερών, από την σχετική έγγραφη 

ειδοποίηση σε αυτόν, τα πρωτότυπα και αντίγραφα των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται 

στα έγγραφα της σύµβασης. 

Αν δεν προσκοµιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας ως ανωτέρω αίτηµα προς το 

αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την  παράταση της προθεσµίας υποβολής το οποίο συνοδεύεται µε 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει τη προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση δικαιολογητικών από την αρµόδια αρχή. 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλωθήκαν 

είναι ψευδή και ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα  που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα, από οικονοµικής άποψης, προσφορά 

βάσει τιµής. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης 

της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 

οικονοµικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 

Η ένσταση κατά της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του 

χρονικού διαστήµατος από την αποστολή της πρόσκλησης µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα και στο άρθρο 127, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) 

επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. 
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Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης ως ανωτέρω και η άσκηση της κωλύουν τη σύναψη της 

σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει τη πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 

πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης ως 

ανωτέρω ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 

18/1989 (Α’ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων. Πέραν 

από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη 

ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8). 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

Υπογραφή σύµβασης 

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του 

προβλεπόµενου χρόνου ( Παρ. 4/άρθρο 105/Ν. 4412/2016) από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 

εγγραφής ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή  του συµφωνητικού.  

Η διάρκεια σύµβασης είναι ογδόντα (80) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης του συµφωνητικού 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης , ο προµηθευτής απαιτείται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016). 

Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης 

ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση 

που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. 

Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος 

ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει 

ολόκληρο το είδος που τυχόν εµφανίσει ελαττώµατα, κακοτεχνία η αδικαιολόγητη φθορά και η οποία δεν 

οφείλεται σε κακή χρήση. 

Η βλάβη ή φθορά που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα ηµερολογιακές ηµέρες 

από της ειδοποιήσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
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Σύµβαση 

Η σύµβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.  Η 

σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την 

προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και 

από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τα εξής: 

• Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης 

• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους. 

• Τις προβλεπόµενες για τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

• Τον λόγο για τον οποίο καταρτίζεται. 

• Την συµφωνηθείσα τιµή. 

• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

• Τον τρόπο παραλαβής. 

• Τις διατάξεις εκτέλεσης της δηµοπρασίας 

• Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 

• Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο από το ∆ήµαρχο ή από το νόµιµο Αναπληρωτή του. Η σύµβαση 

τροποποιείται µόνον όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο (2) 

συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων αξιολόγησης. 

Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις 

υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν 

θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκεια της. 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και 

κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύµβασης 
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προµήθειας και διοίκησης αυτής διενεργείται από την καθ’ 

ύλην αρµόδια υπηρεσία. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. Σε περίπτωση 

παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το 

αντικείµενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συµβατικού, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το 

αρµόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την περαίωση της σύµβασης που έχει 

τεθεί στην διακήρυξη.  

β) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και  

γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση 

Σύµφωνα µε το άρθρα 213 του Ν. 4412/2016, σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή 

µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι 

σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε 

προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 

κυρώσεις.  

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να 

παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα 

από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε 

ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και 

η παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 

µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  

Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 

µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 
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αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει 

την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 

Παράδοση- Υλικών 

Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε ογδόντα (80) ηµέρες από την ανάρτηση της σχετικής 

σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει τα είδη µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 

έγγραφη ειδοποίηση του σύµφωνα µε τις οδηγίες της  Υπηρεσίας. 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή που θα ορίζεται από τον ∆ήµο. 

(άρθρο 221 του Ν.4412/2016). 

Ο προµηθευτής υποχρεούται νε ειδοποιεί τις υπηρεσίες  για την ηµεροµηνία και ώρα που προτίθεται 

να παραδώσει τα είδη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία 

έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που τυχόν εµφανίσει ελαττώµατα κακοτεχνίας ή 

αδικαιολόγητη φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.  Βλάβη ή φθορά που θα παρουσιάζεται 

πρέπει να επανορθώνεται σε δυο ηµερολογιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν 

επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας του 

Ν.4412/2016. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την µεταφορά και την εκφόρτωση των ειδών, η οποία θα 

πραγµατοποιείται µε δικά του µέσα στον χώρο του έργου µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία µας). 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση ή αντικατάσταση συµβατικών ειδών. 

Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι 

λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 207 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται 

πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των 

υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση – παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 
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αρµόδιου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα ο χρόνος 

φόρτωσης – παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Κήρυξη  Προµηθευτή εκπτώτου 

Ο προµηθευτής ο οποίος δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει 

την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 

όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή,  µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε η αντικατέστησε τα συµβατικά 

είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν : 

α). Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του 

φορέα. 

β). Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
 

Πληρωµές ανάδοχου 

Οι  πληρωµές του ανάδοχου θα γίνονται τµηµατικά σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν. 4412/ 2016 µε 

την παραλαβή των ειδών µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύονται από τα 

νόµιµα δικαιολογητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
 

∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή 

Όλες οι δαπάνες προµήθειας µεταφοράς και εκφόρτωσης , φόροι (εκτός από τον Φ.Π.Α. που 

βαρύνει τον ∆ήµο), τέλη, χαρτόσηµα κ.λ.π. βαρύνουν τον προµηθευτή στο σύνολο τους και 

περιλαµβάνονται στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή.  

Οι υποχρεωτικές κρατήσεις είναι:  
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1. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων : 0,07% 

2. Φ.Ε 4% επί της καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α) 

3. Ασφαλιστικές εισφορές 

4. Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Εάν µετά την ηµέρα που θα διενεργηθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός επιβληθούν φόροι, τέλη και 

κρατήσεις ή καταργηθούν ορισµένοι από αυτούς που ισχύουν το αντίστοιχο πόσο πληρώνεται επί πλέον ή 

εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του ανάδοχου, ενώ πιστοποιείται το ανωτέρω πόσο στους 

λογαριασµούς. 

ΑΡΘΡΟ 23
ο
 

Ατυχήµατα -Ζηµιές-Ασφάλιστρα και αποζηµιώσεις 

α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί. 

β) Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλει ο ανάδοχος για το προσωπικό και τα 

µηχανήµατα του, συµπεριλαµβανοµένης και της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ ΙΚΑ και λοιπών ταµείων και η 

καταβολή  των κάθε φύσης έκτακτων  χρηµατικών παροχών του εργατοτεχνικού προσωπικού του ή υπό 

τύπου δώρου ή υπό τύπου έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης βαρύνουν αποκλειστικά και  µόνο τον ανάδοχο. 

  γ)  Σε καµία περίπτωση δεν βαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο εργαζόµενο 

προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές  που προκαλούνται από το προσωπικό 

του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και 

λοιπών έργων, του αναδόχου όντως υπεύθυνου αστικώς και ποινικώς για τα ανωτέρω  

ατυχήµατα φθοράς, ακόµη κι αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράληψη του, αλλά σε τυχαίο 

γεγονός.   

δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί πινακίδες προειδοποιητικής εκτέλεσης εργασιών στις 

κατάλληλες θέσεις εκφόρτωσης υλικών και εκτέλεσης εργασιών µε δαπάνη του, στις οποίες θα 

αναγράφονται οι λέξεις «∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ». 

ε) Επίσης τις νυχτερινές ώρες και όπου η φύση των εργασιών το επιβάλλει, ο ανάδοχος θα τοποθετεί 

φανούς νυκτός ( µε πορτοκαλέρυθρο φως) και ανακλαστήρες για την πρόληψη ατυχηµάτων των πεζών και 

τροχοφόρων από τα υλικά που εκφορτώνει, χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση για την πρόσθετη 

αυτή δαπάνη. 

στ) Σε περίπτωση αποθήκευσης υλικών σε δρόµους κυκλοφορίας, πρέπει να λαµβάνονται από τον 

ανάδοχο όλα τα µέτρα χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και χωρίς 

διακοπή κυκλοφορία της οδού από τα τροχοφόρα και τους πεζούς. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 06 - 11 -2019 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     

 & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

 

 

                 Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                     Ο  ∆/ΝΤΗΣ  

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                 Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                      

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΙΣΤ/Η                Ο  ∆/ΝΤΗΣ 

 

Μ.  ΚΑΡΡΑ                  Α. ΜΗΛΙΑΣ                                  Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                  

∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                             

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                            

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                      

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 21, Τ.Κ. 185 32    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.988,72 € συµπ. Φ.Π.Α. 

ΤΗΛ: 210-4199833  Κ.Α. :         30.7135.37         

ΦΑΞ: 213-2022857 CPVs: 44212321-5, 34928400-2 

Ηλ.ταχ: odonagia@piraeus.gov.gr 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Οι τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρους προµήθειας 
στάσεων/στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας στο ∆ήµο Πειραιά για την εξυπηρέτηση των 

επιβατών, αποσκοπώντας στην ασφαλή κατά τον δυνατόν µετακίνησή τους και στην προστασία 

τους από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές συνθήκες. Σε αυτές περιλαµβάνονται όλες οι 
απαιτούµενες δαπάνες για την προµήθεια των στεγάστρων και την εγκατάσταση αυτών. 

2. Πιο ειδικά στις τιµές αυτού του τιµολογίου περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση των 

κάτωθι στάσεων/ στεγάστρων: 

 

Τύπου Α 

Τύπου Β 

 

Στις τιµές του τιµολογίου δεν περιλαµβάνεται η επιβάρυνση λόγω Φ.Π.Α. 

 

Οι τιµές ελήφθησαν από το εµπόριο αποκλειστικά. 

 

Στέγαστρο Τύπου Α 

 

• Στέγαστρο πλάτους 140cm, µήκους 410cm και ωφέλιµου ύψους τουλάχιστον 220cm (κατώτερο 

µέρος οροφής). Οι πιο πάνω διαστάσεις υπολογίζονται από την τελειωµένη επιφάνεια του 

πεζοδροµίου . Η πλάτη του στεγάστρου να είναι κλειστή από τρεις οριζόντιες διατοµές µε 
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ενσωµατωµένο διαπερατό πολυκαρβονικό φύλλο 4mm(µασίφ) και να υπάρχει δίοδος διαφυγής 
πλάτους τουλάχιστον 120cm. 

• Να υπάρχει πρόβλεψη για χώρο τοποθέτησης διαφηµιστικού πάνελ, στην κάθετη προς το 

οδόστρωµα επιφάνεια. 

• Το στέγαστρο να διαθέτει σταθερό παγκάκι για τρία τουλάχιστον καθήµενα άτοµα. 

• Σε κάθε στέγαστρο θα πρέπει να τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε µέρος που να µην εµποδίζει τους 
επιβάτες ή τους διερχόµενους πεζούς. 

• Σε ένα από τα πλευρικά στοιχεία του στεγάστρου, να ενσωµατώνεται φωτιζόµενος πίνακας 
ανακοινώσεων διαστάσεων τουλάχιστον 70cm x 100cm όπου θα µπορεί να αναρτηθεί χάρτης της 
διαδροµής και πληροφοριακό υλικό, θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό υλικό, να επιτρέπει την 

εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών καθώς και την εύκολη αντικατάσταση του πληροφοριακού 

υλικού, να είναι στεγανό και να µην επιτρέπει την συγκέντρωση υγρασίας. 
• Ενσωµατωµένα στο στέγαστρο θα πρέπει να υπάρχει στατική σήµανση της στάσης, όπου θα 

αναγράφεται η ονοµασία της στάσης, ο κωδικός της στάσης και οι αριθµοί των λεωφορειακών 

γραµµών που διέρχονται από τη στάση.  

• Ο σκελετός της στάσης να είναι κατασκευασµένος από διατοµές αλουµινίου (προφίλ αλουµινίου) 

διαστάσεων τουλάχιστον 10x10 cm για τα υποστυλώµατα και για τις οριζόντιες διατοµές 
αλουµινίου διαστάσεων τουλάχιστον 6x10 cm για όλα τα περαιτέρω οριζόντια στοιχεία / δεσίµατα 

του σκελετού. 

• Σε όλα τα παράθυρα που σχηµατίζουν τα υποστυλώµατα και οι οριζόντιες διατοµές  (πλαϊνά 

τµήµατα στάσεων να τοποθετηθούν πολυκαρβονικά φύλλα πάχους τουλάχιστον 4mm. 

• Για την οροφή του στεγάστρου να χρησιµοποιηθούν κυψελωτά ηµιδιαφανή πολυκαρβονικά πάχους 
τουλάχιστον 4mm. Όλες οι µεταλλικές δοµές της οροφής να είναι κατασκευασµένες από προφίλ 

αλουµινίου και να καταλήγουν σε τελάρο αλουµινίου το οποίο να στηρίζεται πάνω στα 

υποστυλώµατα . Περαιτέρω, οι άκρες των πολυκαρβονικών πρέπει να καταλήγουν σε ένα δεύτερο 

τελάρο από προφίλ αλουµινίου ειδικά διαµορφωµένο για να λειτουργεί ως περιµετρική υδρορροή, 

µε απόληξη αποβολής των υδάτων στο κάτω µέρος ενός εκ των υποστυλωµάτων και σε ύψος 
µικρότερο των 10cm από το έδαφος.  

• Όλες οι ενώσεις των διατοµών αλουµινίου (προφίλ) του στεγάστρου πρέπει να υλοποιούνται µε 
ανοξείδωτα µεταλλικά εξαρτήµατα πάχους 4mm και ανοξείδωτους κοχλίες. 

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης τόσο µε 
φωτοβολταϊκό όσο και µε συνεχές ρεύµα (πίλαρ) ή / και µε το δίκτυο του οδοφωτισµού.  

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονοµία επαρκή για την λειτουργία του 

φωτισµού, της φόρτισης των smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που θα 

είναι εγκατεστηµένη στη στάση. Ο ανάδοχος δεσµεύεται να καταθέσει µελέτη για την επάρκεια της 
ενεργειακής αυτονοµίας. 

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών.  

• Το κάθε στέγαστρο, θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωµα επαρκή φωτισµού τεχνολογίας 
Led. Τα στέγαστρα θα πρέπει να διαθέτουν φωτισµό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η 

προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης . Ο ανάδοχος δεσµεύεται να  καταθέσει σχέδιο της 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης . 

• Το κάθε στέγαστρο θα έχει ηλεκτρονική πινακίδα, τεχνολογίας Led, µεταβλητών µηνυµάτων για την 

ενηµέρωση του επιβατικού κοινού. 

• Το κάθε στέγαστρο θα έχει τη δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας µε ασύρµατη σύνδεση Wi-Fi. 

• Στο κάθε στέγαστρο θα πρέπει να γίνεται πάκτωση του σκελετού του στεγάστρου σε έδραση και σε 
βάθος µικρότερο από 25 εκατοστά  από την επιφάνεια του πεζοδροµίου. 

• Ο ανάδοχος δεσµεύεται να καταθέσει µελέτη για την στατική επάρκεια του στεγάστρου. 

• Το στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει έγκριση τύπου από τον Ο.Α.Σ.Α., η οποία θα κατατεθεί µαζί µε 
τα λοιπά δικαιολογητικά του διαγωνισµού προς ανάδειξη του αναδόχου. 

•  

( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) 

Για την προµήθεια και εγκατάσταση στεγάστρου 

 

Τιµή ενός τεµαχίου  3.225,00€  (τρείς χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ) 
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Στέγαστρο Τύπου Β 

 

• Στέγαστρο πλάτους 110cm, µήκους 280cm και ωφέλιµου ύψους τουλάχιστον 220cm (κατώτερο 

µέρος οροφής) . Οι πιο πάνω διαστάσεις υπολογίζονται από την τελειωµένη επιφάνεια του 

πεζοδροµίου. Η πλάτη του στεγάστρου να είναι κλειστή από τρεις οριζόντιες διατοµές µε 
ενσωµατωµένο διαπερατό πολυκαρβονικό φύλλο 4mm ( µασίφ). 

• Να υπάρχει πρόβλεψη για χώρο τοποθέτησης διαφηµιστικού πάνελ, στην πλάτη του στεγάστρου. 

• Το στέγαστρο να διαθέτει ορθοστάτες (παγκάκι όρθιων ) µήκους τουλάχιστον 120cm. 

• Σε κάθε στέγαστρο να τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε µέρος που να µην εµποδίζει τους 
επιβάτες ή τους διερχόµενους πεζούς. 

• Σε ένα από τα στοιχεία της πλάτης του στεγάστρου, να ενσωµατώνεται φωτιζόµενος πίνακας 
ανακοινώσεων διαστάσεων τουλάχιστον 70cm x 100cm όπου θα µπορεί να αναρτηθεί χάρτης της 
διαδροµής και πληροφοριακό υλικό, να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών καθώς 
και την εύκολη αντικατάσταση του πληροφοριακού υλικού, να είναι στεγανό και να µην επιτρέπει 
την συγκέντρωση υγρασίας. 

• Ενσωµατωµένα στο στέγαστρο θα πρέπει να υπάρχει στατική σήµανση της στάσης, όπου θα 

αναγράφεται η ονοµασία της στάσης και οι αριθµοί των λεωφορειακών γραµµών που διέρχονται 
από τη στάση. 

• Ο σκελετός της στάσης να είναι κατασκευασµένος από διατοµές αλουµινίου (προφίλ αλουµινίου) 

διαστάσεων τουλάχιστον 10x10cm για τα υποστυλώµατα και για τις οριζόντιες διατοµές 
αλουµινίου διαστάσεων τουλάχιστον 6x10cm για όλα τα περαιτέρω οριζόντια στοιχεία / δεσίµατα 

του σκελετού.  

• Σε όλα τα παράθυρα που σχηµατίζουν τα υποστυλώµατα και οι οριζόντιες διατοµές να 

τοποθετηθούν πολυκαρβονικά φύλλα πάχους τουλάχιστον 4mm. 

• Για την οροφή του στεγάστρου να χρησιµοποιηθούν κυψελωτά ηµιδιαφανή πολυκαρβουνικά 

πάχους τουλάχιστον 4mm. Όλες οι µεταλλικές δοµές της οροφής να είναι κατασκευασµένες από 

προφίλ αλουµινίου και να καταλήγουν σε τελάρο αλουµινίου το οποίο να στηρίζεται πάνω στα 

υποστυλώµατα. Περαιτέρω, οι άκρες των πολυκαρβουνικών πρέπει να καταλήγουν σε ένα 

δεύτερο τελάρο από προφίλ αλουµινίου ειδικά διαµορφωµένο για να λειτουργεί ως περιµετρική 

υδρορροή, µε απόληξη αποβολής των υδάτων στο κάτω µέρος ενός εκ των υποστυλωµάτων και σε 
ύψος µικρότερο των 10cm από το έδαφος. 

• Όλες οι ενώσεις των διατοµών αλουµινίου (προφίλ) του στεγάστρου πρέπει να υλοποιούνται µε 
ανοξείδωτα µεταλλικά εξαρτήµατα πάχους 4mm και ανοξείδωτους κοχλίες.  

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης τόσο µε 
φωτοβολταϊκό όσο και µε συνεχές ρεύµα (πίλαρ)  ή/και µε το δίκτυο του οδοφωτισµού. 

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονοµία επαρκή για την λειτουργία του 

φωτισµού, της φόρτισης των smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που θα 

είναι εγκατεστηµένη στη στάση. Να κατατεθεί µελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής 
αυτονοµίας.  

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών . 

• Το κάθε στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωµα επαρκή φωτισµού Led. Τα 

στέγαστρα θα πρέπει να διαθέτουν φωτισµό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία 

της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.  
• Το κάθε στέγαστρο θα έχει ηλεκτρονική πινακίδα, τεχνολογίας Led, µεταβλητών µηνυµάτων για 

την ενηµέρωση του επιβατικού κοινού.  

• Τα κάθε στέγαστρο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας µε ασύρµατη 

σύνδεση Wi-Fi. 

• Στο κάθε στέγαστρο θα πρέπει να γίνεται πάκτωση του σκελετού του στεγάστρου σε έδραση και 
σε βάθος µικρότερο από 25 εκατοστά από την επιφάνεια του πεζοδροµίου. 

• Ο ανάδοχος δεσµεύεται να καταθέσει µελέτη για την στατική επάρκεια του στεγάστρου. 

• Το στέγαστρο θα πρέπει να διαθέτει έγκριση τύπου από τον ΟΑΣΑ  η οποία θα κατατεθεί µαζί µε 
τα λοιπά δικαιολογητικά του διαγωνισµού προς ανάδειξη του αναδόχου. 
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( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) 

Για την προµήθεια και εγκατάσταση στεγάστρου 

 

Τιµή ενός τεµαχίου  2.419,00€  (δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ) 

 

                                                                                                                           ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  06-11-2019 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     

 & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

                 Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                     Ο  ∆/ΝΤΗΣ  

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                 Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                      

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΙΣΤ/Η                Ο  ∆/ΝΤΗΣ 

 

 

Μ.  ΚΑΡΡΑ                  Α. ΜΗΛΙΑΣ                                  Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   

∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘ. : ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 21, T.K. 185 32   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ            
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.988,72 € 
συµπ. Φ.Π.Α.                                               

τηλ. 210- 4199833      

φαξ. 213-2022857   Κ.Α. 30.7135.37  

ηλ.ταχ.: odonagia@piraeus.gov.gr   CPVs:  44212321-5 

     34928400-2 

      

       

       

       

                          ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

∆απάνη 

α/α Περιγραφή 

Μ
ο
ν
ά
δ
α

  

µ
ετ
ρ
η
σ
η
ς 

Π
ο
σ
ό
τη
τα

 

Τ
ιµ
ή

 µ
ο
νά
δ
α
ς 

Μερική Ολική 

1 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α τεµ 6 3.225,00 19.350,00   

2 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β τεµ 12 2.419,00 29.028,00   

  Άθροισµα           48.378,00 

  
Φ.Π.Α. 24%         11.610,72 

  Γενικό Σύνολο         59.988,72 

     

    ΠΕΙΡΑΙΑΣ  06-11-2019 

       

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
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            Π. ΜΠΡΑΪΜΗ    Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

   

       

 ∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ   Ο  ∆/ΝΤΗΣ  

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ     Ο ∆/ΝΤΗΣ  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

       

       

 Μ. ΚΑΡΡΑ               Α. ΜΗΛΙΑΣ  Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΤΕΥ∆ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6243] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ι. Δραγάτση 12/ Πειραιάς/ 18535] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Π. Μπραΐμη] 
- Τηλέφωνο: [210-4199833] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [odonagia@piraeus.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.pireasnet.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ CPV: 
44212321-5, 34928400-2] 

 - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6243] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 
 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix· 

2. δωροδοκία
x,xi· 

3. απάτη
xii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xvii
 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 
 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 
γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 
 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 
γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxiv

 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

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

 

 

 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 
 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
xxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxiii

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

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

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη 

αξία) 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
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[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 
[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxix: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
     

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xli όσον αφορά το 

 
 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 
 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  
[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xlii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

 
[] Ναι [] Όχι 
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 
 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xliii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xliv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: [,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ CPV: 44212321-5, 34928400-2] 

 (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 

αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

     

    

    

   

   

   

   

   

  
 

  
 

   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ            
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
59.988,72 € συµπ. 
Φ.Π.Α.                               

   Κ.Α. 30.7135.37 

   CPVs:  

   44212321-5 

   34928400-2 

    

    

    

                         ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιγραφή 

Μ
ο
ν
ά
δ
α

  

µ
ετ
ρ
η
σ
η
ς 

Π
ο
σ
ό
τη
τα

 

Τ
ιµ
ή

 µ
ο
νά
δ
α
ς 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α τεµ 6 3.225,00 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β τεµ 12 2.419,00 

Άθροισµα       48.378,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)       

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)       

    

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ    
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i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

ατόμων. 

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

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

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
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25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
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xxxiv

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxix
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xl
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xli
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xlii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xliv
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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