
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ 

Ν.Π.∆.∆.                               

                                                            

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:κο Παπανικολάου Ζαχαρούλα  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2241027427 
                                               
                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  371 /2020 
 

ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για προµήθεια  
αθλητικού  υλικού  2020 µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή 
εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της διακήρυξης   συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 
74.400,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24 % σε βάρος του Κ.Α 15-
6654 cpv : 37400000-2.  

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

                                                                           
Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-
2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016).  
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της 
Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 
204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 
74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ΡΟΔΟΣ  22/06/2020 

 

Αρ. Πρωτ: 1648 
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10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13.Την αριθµ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-
2016):Έγκριση  «Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης » (ΤΕΥ∆) του 
άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες 
συµπλήρωσης Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 
79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

15. Την µε Α.Α.Υ 120  η οποία καταχωρήθηκε στο µητρώο δεσµεύσεων του 
Οργανισµού µε α/α 1.(Ά∆Α:ΩΖΧ0ΟΚ7Β-ΩΟΧ) 
16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ  

20REQ006896348. 

17. Τη µε αριθµό 44/2020 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  µε Α∆Α 

ΩΥΤ0ΟΚ7Β-ΠΗ3 µε την οποία εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης της προ 

υπολογιζόµενης δαπάνης σύµφωνα µε την αναληφθείσα   Α.Α.Υ. 

 β)οι τεχνικές προδιαγραφές και   γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την 

προµήθεια  

18. Το ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ  
20REQ006902834. 
 
19. Τις ανάγκες του Οργανισµού  για την προµήθεια αθλητικού υλικού 2020    
                                                    
                                              

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό διαγωνισµό , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής  εφόσον έχει ως κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης για την  ανάδειξη 

αναδόχου προµήθεια  αθλητικού  υλικού  2020   συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισµού εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακοσίων ευρώ  
(74.400,00) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24 % σε βάρος του Κ.Α 15-
6654 cpv : 37400000-2.  
 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών  (όπως 

περιγράφονται κατωτέρω ).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΤΥΠΟΥ 
CUSION ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ  
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΜ Μ2 2.500,00  15.00   37.500,00 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.5 
ΜΜ Μ2 1.000,00  10,00  10.000,00 

3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ 
ΤΑΜΠΛΟ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1,80Χ1,05 M ΕΠΙ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 4  450,00 1.800,00 

4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΠΑΣΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ 
ΜΑΣΙΦ ΠΑΧΟΥΣ 20 
MM ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
FIBA ΤΕΜΑΧΙΑ 2 280,00 560,00 

5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ 
Φ 83 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΤ 1 600,00 600,00 

6 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ 
Φ 83 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΕΤ  1  400,00 400,00 

7 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ 
ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΠΛΟ ΤΕΜ 8 1.142,50 9.140,00 

                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 60.000,00 

                                                                       Φ.Π.Α. 24% 14.400,00 

                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 74.400,00 
 
 

                                              
Η δαπάνη της ανωτέρω προµήθειας θα καλυφθεί από το τρέχον προϋπολογισµό 
του Οργανισµού σε βάρος του Κ.Α 15-6654. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του Οργανισµού  ,  
στο κτίριο του Οργανισµού , επί της οδού ∆ιαγοριδών 3, Τ.Κ. 85 100 
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Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να 

αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, , στο 

πρωτόκολλο του ∆.Ο.Π.Α.Ρ. Υπόψη κας Τσούνου Τ. ή κας Γιακουµάκη Μ. ,  µέχρι 

και τις 03/07/2020 και ώρα 12:00. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα 

αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 

αποσφραγιστεί. Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν και µέσω ιδιωτικών 

εταιριών µεταφοράς αλληλογραφίας ή ταχυδροµείου αλλά πρέπει να έχουν φτάσει 

στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα 
στο Οργανισµό  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη.  
Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους 

του παρόντος διαγωνισµού.  

Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων 

συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία µας σε όσους έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού 

µε τροποποίηση ή µη των όρων και προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής 

ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω 

προµήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής 

αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των 

Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες 

δαπάνες.  

Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. Και 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ E-PROCUREMENT.GR  

2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  http://www. info@rhodes.gr.  

3. σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν 

εγγράφως  στον Οργανισµό  και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές 

κατά της νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  
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Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το 

Τµήµα του  Οργανισµού  τηλ:22410-26385, fax:22410-37149, Email: 

podr@otenet.gr. 

 

 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 
  
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ-∆.Ο.Π.Α.Ρ. 

ΕΙ∆ΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής εφόσον έχει ως 
κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης 

 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ∆.Ο.Π.Α.Ρ  
∆ΙΑΓΟΡΙ∆ΩΝ 3 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΕΡΓΟ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (74.400,00) 

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΩΣ 03/07/2020 12.00 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

 
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα A’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει 

και να τοποθετήσει τα υλικά στις 
εγκαταστάσεις που θα του 
υποδείξει ο Οργανισµός   µε 
αποκλειστικά δικά του έξοδα για 
ολόκληρη την ποσότητα ή και για 
επιµέρους παραγγελίες. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύµβασης έως και ( 

Π.Χ )31/12/2020  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,07%1 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (επιβαρύνεται µε 
χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α.) 
0,06 υπερ ΑΕΠΠ (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 
3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 
 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωµή παρακρατείτε ο 

                                                 
1
 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον 

παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και 

ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη 

ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης (άρθρο 4 § 3 Ν. 4013/11). 
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προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος επί της 
καθαρής συµβατικής αξίας. 
 

 

 
 
 
 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                                                                      
                                                                                                       
                                          
  ΑΡΘΡΟ 1ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
          
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή 

σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή 

διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται 

επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 

δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο 

αντικείµενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη 

νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση 

ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο 

διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να 

υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του ∆.Ο.Π.Α.Ρ. Υπόψη κας 

Τσούνου Τ. ή κας Γιακουµάκη Μ. ,το αργότερο µέχρι και 3/7/2020 

και ώρα 12.00µµ. 

∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την 

καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 
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στον Οργανισµό   έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους 

προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, 

σύµφωνα µε το αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις οικείες 

διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που 

αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να 

συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία ο 

προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε 

περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισµού 

πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η 

ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. 

Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε 

εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του 

διαγωνισµού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην 

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε 

κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι 

προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Εφόσον 

ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.  

Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών 

φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 

28/2015.  

Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα.  
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Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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. 1497/19842 (Α' 188).  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή 

επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο 

έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε 

από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα “Apostile” σύµφωνα µε την 

συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 

από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του 

Κώδικα περί ∆ικηγόρων.  

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε 

ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 

χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική3. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο 

και ένα αντίγραφο, και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως 

φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:                                

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.  ∆.Ο.Π.Α.Ρ 

γ. Ο τίτλος της σύµβασης.    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

δ Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης                                      

προθεσµίας υποβολής προσφορών).                  03/07/2020 

ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήµατος 

δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που 

                                                 
2
παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

3
 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήµατος (αρ.94 

του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής 

προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος 

παραρτήµατος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισµό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 

73 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό 

υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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,  



ΑΔΑ: ΨΞΕ9ΟΚ7Β-9Ι8



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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 

4198/2013 (Α' 215 ).»  

2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης 

οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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) 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 εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει 

να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας 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 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, 
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το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη 

σε εθνικές διατάξεις νόµου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς 

φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν 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,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 

θέση να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή 

του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

αποκτήσουν εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 

παράσχουν εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την 

επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό 

παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι 

αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα, όταν 

αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω 

παραγράφων. 
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-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται 

υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω : 

 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 

(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 

1.αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο 

συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς  

2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή 

και ακριβή 

4.Tυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆)του άρθρου 

79 παρ.4 του Ν.4412/16,που θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

διακήρυξης και θα συµπληρώνεται (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ :ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α,Β) ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β)ώστε να δηλώνονται από τους 

οικονοµικούς φορείς οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τη 

διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του.Το ανωτέρω τυποποιηµένο έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) υπογράφεται και υποβάλλεται από τους 

υποψηφίους αφού συµπληρωθεί . 

5.Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, περί εγγραφής του σε 

αυτό, πρωτότυπο και µε ισχύ για το έτος 2020, συναφές µε το 

ζητούµενο αντικείµενο.  

6.Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριµήνου(3) από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

7.Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές και 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού. 
8.Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, µε την οποία να δηλώνεται ότι δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του 

δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν εµπίπτει σε 

καµία περίπτωση που αναφέρεται στα άρθρα 73,74 του Ν. 4412/2016. 

9.Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86  του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει 

γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

των σχετικών µε αυτή διατάξεων και νόµων και τους αποδέχεται χωρίς 

καµία επιφύλαξη. 



ΑΔΑ: ΨΞΕ9ΟΚ7Β-9Ι8



10.Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών 

συνθηκών και αναλαµβάνει να παραδώσει και να τοποθετήσει τα 
υλικά στις εγκαταστάσεις που θα του υποδείξει ο Οργανισµός   
µε αποκλειστικά δικά του έξοδα για ολόκληρη την ποσότητα ή 
και για επιµέρους παραγγελίες 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις µπορεί να είναι ξεχωριστές ή σε µία υπεύθυνη 

δήλωση. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν επί ποινή αποκλεισµού, τη συµφωνία της 

τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε τα όσα αναφέρονται στο αρ.2 

του Παραρτήµατος Β' της παρούσας. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό 

λόγω του µεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο µε τις ίδιες 

ενδείξεις.  

Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε 

καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ    µε 

συµπλήρωση  από  τους συµµετέχοντες των  εντύπων  των   οικονοµικών 

προσφορών     

Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόµιµες 

κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), µη 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή 

αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται 

από την αρµόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής 

προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την 

ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη  γνωµοδότησή της 

Επιτροπής του διαγωνισµού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται 

στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η 

ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή 

υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Η οικονοµική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους 

συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των 

προσφερόµενων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το 

αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 

παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της 

Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 του 

ν.4412/16.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο 

συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων 

στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

πρoσφoρώv  στις 06/07/2020 και ώρα 11.00 

3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", 

"Τεχνική Προσφορά" και "Οικονοµική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

µονογράφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  
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Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, 

σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν 

αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, 

µovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 

προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής 

προσφοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των 

τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά 

επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης 

απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 

άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν 

ασκηθέν ένδικο µέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 

των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, 

καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή (ή στον πάροχο σε 

περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) µε τη χαµηλότερη τιµή εκ των 

προµηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε 

κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού 

οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 

Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της 
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οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον 

ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 

Ο αρµόδιος υπάλληλος του τµήµατος προµηθειών, κοινοποιεί αµέσως την 

απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 

κάθε προσφέροντα µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, 

η   Οικονοµική Επιτροπή4  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει 

εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών5, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο 

αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω 

δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 

4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου 

τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης  

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές 

εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν 

τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

                                                 
4
 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

5
 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 

(10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
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α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συµβιβασµού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους 

δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία , προβλεπόµενη σε εθνικές 

διατάξεις νόµου  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από 

το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά 

τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 

επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5) Ένορκη βεβαίωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται 

πράξεις επιβολής προστίµων για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας και 

αδήλωτης εργασίας, µέσα στα τελευταία δύο(2) χρόνια από την 

ηµεροµηνία της διακήρυξης, ή αν υφίστανται ποιες είναι αυτές.  

 

 

 

(6)  Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

• Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική 

Υπηρεσία  καθώς   και τις µεταβολές του. 

(7) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 
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• Εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό 

τους, απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 

εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από 

οποιαδήποτε δηµόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα  νοµικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου 

Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική 

αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό 

εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, 

από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς 

και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα 

όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής 

εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συµφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων 

αυτού, καθώς και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νοµικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

• Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή 

Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, 

κάθε προσφέροντος για την έγκριση συµµετοχής του στο 

διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου καθώς και του 

τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισµό (εκτός εάν η εξουσία προς 

εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή 

άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις).  

• Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό 

συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.  

• Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε 

περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 



ΑΔΑ: ΨΞΕ9ΟΚ7Β-9Ι8



Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σηµειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 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. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο 

οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες 

πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που 

συµµετέχει στην Ένωση. 

 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 

σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο 

να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή 

µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό 

διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
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δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από 

τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 

εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 

των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε 

τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη 

διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονοµική Επιτροπή6 για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε 

για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε 

κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του 

άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Ο Οργανισµός  κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της 

σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει : 

1. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16. 

2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν 

αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την 

ανάθεση της σύµβασης 

                                                 
6
 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
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ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη 

της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις 

κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής 

και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 

εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 

κατακύρωσης,   προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 

του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης . 

 Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της 

προσφοράς του προµηθευτή, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον 

διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του 

αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο 

κείµενο του συµφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 

διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της 

προσφοράς του προµηθευτή. 

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 

προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

χαµηλότερη τιµή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και µέχρι και τις 

31/12/2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του 

Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο 

Αστικός Κώδικας. 
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Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να 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 Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του 

Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, µετά την 

οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υλικών και 

υπηρεσιών  από την Επιτροπή παραλαβής της Προµήθειας. Απαιτούµενα 

δικαιολογητικά για την πληρωµή του προµηθευτή είναι: 

α) Τιµολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής  και ποσοτικής παραλαβής των προµηθειών . 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο 

εισοδήµατος . 

Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,07%, 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση 

τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς επίσης 

καθώς και µε κράτηση ύψους 0,06% υπέρ του Α.Ε.Π η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06%  διενεργείται κράτηση 

τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ηµόσιο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
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1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που 

έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( 

ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να  υπογράψει σύµβαση ,µέσα στη 

προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 

του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 

ν.4412/16, 

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου 

οργάνου,( ήτοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου 

από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 

κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα 

διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια 

από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 
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του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία της σύναψης σύµβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου, ή στα κράτη – µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να 

παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. 

Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι 

εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό 

των εγγυήσεων θα δίνεται αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής 

υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης 

εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 

72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) µήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του 

Ν.4412/16, 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 Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση 

της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική 

ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών 

του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 

συµβαλλοµένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 

όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το 

οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση, η οποία 

υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 

άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της 

οικονοµικής επιτροπής), η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και 

στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, 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 αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του 

Ν.4412/16. 

Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 

220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον 

του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 

τριάντα (30 ) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο 

όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Οι 

προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώµα της 

οποίας τους κοινοποιείται µε δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη 

οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός 

από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε 

εξετάζονται. 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη δικαστική 

προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης σύµβασης κρατικών 

προµηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειµένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µε αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα 

τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη 

συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 

τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον 

δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 

µεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 19ο ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νοµοθεσία και κάθε 

διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η 

οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που 

δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νοµό  

αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 

προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να 

αναφύονται µεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα 

ληφθούν από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως 

δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να 

εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του 

χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Οργανισµού   

3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε 

οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους 

του Οργανισµού  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγµατα, εκτός εάν κατά την τεχνική 

αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση 

δείγµατος των προσφεροµένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη 
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αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγµατος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρµόδια επιτροπή. Στην 

περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, µε αιτιολογηµένες αποδείξεις, ότι το 

δείγµα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς 

όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριµένο είδος και θα 

αξιολογεί την αµέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι 

περί προµηθειών του Ν 4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

COLIADIS ALEXANDRE BASILE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: ΨΞΕ9ΟΚ7Β-9Ι8



ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

 
 
 

ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  74
                             

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 
 

Με αυτή τη µελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας

υλικού , έτους 2020  (κωδ.15/6654)» για τις ανάγκες των διοργανώσεων 

και συνδιοργανώσεων του οργανισµού καθώς και για τις ανάγκες των 

αθλητικών εγκαταστάσεων .

 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε συνοπτικό διαγωνισµό και µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χ

απαιτούµενες προδιαγραφές 

Για τη διενέργεια και την εκτέλεση της προµήθειας θα εφαρµοσθούν:

• Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 ¨Κώδικας ∆ήµων και 

Κοινοτήτων¨ καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού 

• Οι διατάξεις του Ν

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Καλλικράτης. 

• Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 Ενισχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικ

και άλλες διατάξεις.

• Οι διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ147 /Α/2016 )∆ηµόσιες 

Συµβάσεις ΄Εργων ,Προµηθειών  και Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΜΕΛΕΤΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

(ΚΩ∆.15/6654)  

 
ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  74.400 ευρώ µε ΦΠΑ 24%

                             Cpv: 37400000-2 
 
 
 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
  

Με αυτή τη µελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας

ύ , έτους 2020  (κωδ.15/6654)» για τις ανάγκες των διοργανώσεων 

και συνδιοργανώσεων του οργανισµού καθώς και για τις ανάγκες των 

αθλητικών εγκαταστάσεων . 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε συνοπτικό διαγωνισµό και µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαµηλότερη τιµή, εφόσον τηρούνται οι 

απαιτούµενες προδιαγραφές  

Για τη διενέργεια και την εκτέλεση της προµήθειας θα εφαρµοσθούν:

Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 ¨Κώδικας ∆ήµων και 

Κοινοτήτων¨ καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού  

Οι διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 Ενισχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια 

και άλλες διατάξεις. 

Οι διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ147 /Α/2016 )∆ηµόσιες 

Συµβάσεις ΄Εργων ,Προµηθειών  και Υπηρεσιών  

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

 

.400 ευρώ µε ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Με αυτή τη µελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας αθλητικού 

ύ , έτους 2020  (κωδ.15/6654)» για τις ανάγκες των διοργανώσεων 

και συνδιοργανώσεων του οργανισµού καθώς και για τις ανάγκες των 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε συνοπτικό διαγωνισµό και µε 

εφόσον τηρούνται οι 

Για τη διενέργεια και την εκτέλεση της προµήθειας θα εφαρµοσθούν: 

Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 ¨Κώδικας ∆ήµων και 

.3852 (ΦΕΚ 87/Α/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 

Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 Ενισχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

ητικών οργάνων στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια 

Οι διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ147 /Α/2016 )∆ηµόσιες 
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• Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011)Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων… 

• Το Π.∆ 80/2016 ¨Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες¨ 

• Το άρθρο 203 παράγραφος 1 του Ν.4555/2018 . 

• Οι διατάξεις του Ν.4497/2017. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 

74.400,00 ευρώ µε ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 

∆.Ο.Π.Α.Ρ του οικονοµικού έτους 2020 στον κωδικό 15/6654 προµήθειας 

αθλητικού υλικού.cpv: 37400000-2 Αθλητικά Είδη και εξοπλισµός.  
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΤΥΠΟΥ 
CUSION ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ  
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΜ Μ2 2.500,00  15.00   37.500,00 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.5 
ΜΜ Μ2 1.000,00  10,00  10.000,00 

3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ 
ΤΑΜΠΛΟ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1,80Χ1,05 M ΕΠΙ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 4  450,00 1.800,00 

4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΠΑΣΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ 
ΜΑΣΙΦ ΠΑΧΟΥΣ 20 
MM ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
FIBA ΤΕΜΑΧΙΑ 2 280,00 560,00 

5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ 
Φ 83 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΤ 1 600,00 600,00 

6 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ 
Φ 83 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΕΤ  1  400,00 400,00 

7 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ 
ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΠΛΟ ΤΕΜ 8 1.142,50 9.140,00 

                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 60.000,00 

                                                                       Φ.Π.Α. 24% 14.400,00 

                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 74.400,00 
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Η υποβληθείσα προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών της 
προµήθειας ,όπως αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα . 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού για 
την κάλυψη επιτακτικών αναγκών άθλησης και ψυχαγωγίας των δηµοτών 
στο Αθλητικό Κέντρο ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ και σε αθλητικές εγκαταστάσεις των 
τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου Ρόδου. 

 
Η προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού  αποσκοπεί στην βελτίωση των 

υποδοµών  µε την προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικών δαπέδου – 
µπασκετών – ταµπλό – καλαθιών - στυλοβατών βόλεϊ  κλπ.  

 
 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υλικά 
στις εγκαταστάσεις που θα του υποδείξει ο Οργανισµός   µε 
αποκλειστικά δικά του έξοδα για ολόκληρη την ποσότητα ή και 
για επιµέρους παραγγελίες. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα 
οφείλεται στη µη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας και υγείας. 

Η δαπάνη των προαναφερθέντων υλικών και εργασιών ανέρχεται 
στο ποσό των 74.400,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (24%).  

 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 

Τµήµατος Υπηρεσιών Υποστήριξης 
 

Ζαχαρούλα Παπανικολάου 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
Α./Α. : 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

ΤΥΠΟΥ CUSΗION ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΜ 

Προµήθεια – τοποθέτηση αθλητικού συνθετικού δαπέδου γηπέδων 

εξωτερικών χώρων, µε την κατάλληλη διαγράµµιση για την διεξαγωγή 

αγώνων µπάσκετ – βόλεϊ ή άλλων αθληµάτων. 

To ελαστικό δάπεδο θα είναι τύπου, cushion υψηλής απορροφικότητας σε 

κραδασµούς που θα προφυλάσσουν από τραυµατισµούς. Η διαγράµµιση θα 

είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. 
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Η διαδικασία της επίστρωσης θα είναι η κάτωθι: 

• Πλήρης καθαρισµός της επιφάνειας διάστρωσης για την 

αποµάκρυνση τυχόν σκουπιδιών όπως φύλλα κλπ. 

• Γέµισµα των τυχόν ανωµαλιών (λακκούβες) ή των σαθρών 

τµηµάτων µε στόκο πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο υλικό  για την 

καλύτερη δυνατή εξοµάλυνση της επιφάνειας. 

• Επίστρωση ειδικού συγκολλητικού υλικού resurfacer.  

• Τουλάχιστον τρείς σταυροειδείς στρώσεις υλικού cushion 

εµπλουτισµένου µε λεπτόκοκκους κόκκους καουτσούκ και  

συνθετικών ρητινών.  

• Τουλάχιστον τρεις στρώσεις ακρυλικής βαφής αποτελούµενο από 

χαλαζιακή άµµο και συνθετικές ρητίνες για την δηµιουργία τελικής 

ανθεκτικής  επιφάνειας στην τριβή και στην ηλιακή ακτινοβολία. Το 

δάπεδο πρέπει  να έχει αντιολησθηρή, οµοιόµορφη, χωρίς αρµούς 

επιφάνεια, να έχει αντοχή σε αθλητικά υποδήµατα και στην 

υπεριώδη ακτινοβολία  ικανότητα αυτοαναρθωσης και αντοχή στην 

φωτιά. 

Η επιλογή των χρωµάτων  θα  είναι της απολύτου επιλογής της 

Υπηρεσίας.  

Η πρώτη στρώση γυαλοχαρτάρεται και τρίβεται όλη η επιφάνεια µε 

ειδικό µηχάνηµα για την απάλειψη τυχόν ανωµαλιών. 

•  ∆ιαγράµµιση γηπέδου µε χρώµατα ανθεκτικά στη χρήση και στην 

υπεριώδη ακτινοβολία. 

Το συνολικό πάχος του τάπητα θα είναι κατ’ ελάχιστον 5 mm και θα 

πιστοποιείται ως σύστηµα και όχι µόνο η τελική του στρώση.  

Περιλαµβάνονται υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του 

συνθετικού τάπητα και της γραµµογράφησης. 

Πιστοποιήσεις – Βεβαιώσεις (προσκόµιση αποδεικτικών επί ποινής 

αποκλεισµού): 

Το σύστηµα στο σύνολό του (και όχι µόνο η τελική επιφάνεια) να φέρει: 

1. Πιστοποιητικό από την ∆ιεθνή Οµοσπονδία Αντισφαίρισης – I.T.F. για 

κατηγορία 4 – Medium – Fast ή ισοδύναµο 

2. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:20015 

«∆ιαχείριση ποιότητας», ISO 14001:2015 «Σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» και ΕΛΟΤ 1801:2015  ή OHSAS 18001:2015 «∆ιαχείριση 

υγείας & ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναµα αυτών, της εταιρείας 

κατασκευής των υλικών  
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3. Έλεγχος συµµόρφωσης ολισθηρότητας µε το πρότυπο ΕΝ14877:2013 

συνθετικού πολυµερή δαπέδου που προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς 

αθλητικούς χώρους µε την µέθοδο ελέγχου µε συσκευή εκκρεµές του 

προτύπου ΕΝ 13036-4:2011 ή ισοδύναµο για το προσφερόµενο σύστηµα 

του δαπέδου κ όχι µόνο για την τελική επιφάνεια. 

4. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:20015 

«∆ιαχείριση ποιότητας», ISO 14001:2015 «Σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» και ΕΛΟΤ 1801:2015  ή OHSAS 18001:2015 «∆ιαχείριση 

υγείας & ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναµα αυτών, µε πεδίο 

εφαρµογής την εµπορία και εφαρµογή πάσης φύσεως αθλητικών δαπέδων 

του προσφέροντα. 

5. Μαζί µε την προσφορά θα προσκοµιστεί δείγµα διαστάσεων κατ’ 

ελάχιστο 40x40cm  

6. Παροχή γραπτής εγγύησης 2 ετών από των κατασκευαστή των υλικών 

και τον εφαρµοστή του δαπέδου. 

Τιµή άρθρου ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περατωµένης επιφάνειας 

 

Α.Α. : 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.5 ΜΜ 

Προµήθεια – τοποθέτηση αθλητικού συνθετικού δαπέδου γηπέδων 

εξωτερικών χώρων, µε την κατάλληλη διαγράµµιση για την διεξαγωγή 

αγώνων µπάσκετ – βόλεϊ ή άλλων αθληµάτων. 

To ελαστικό δάπεδο θα είναι υψηλής απορροφικότητας σε κραδασµούς που 

θα προφυλάσσουν από τραυµατισµούς. Η διαγράµµιση θα είναι σύµφωνη 

µε τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. 

Η διαδικασία της επίστρωσης θα είναι η κάτωθι: 

• Πλήρης καθαρισµός της επιφάνειας διάστρωσης για την 

αποµάκρυνση τυχόν σκουπιδιών όπως φύλλα κλπ. 

• Γέµισµα των τυχόν ανωµαλιών (λακκούβες) ή των σαθρών 

τµηµάτων µε στόκο πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο υλικό  για την 

καλύτερη δυνατή εξοµάλυνση της επιφάνειας. 

• Επίστρωση ειδικού συγκολλητικού υλικού resurfacer.  

• Τουλάχιστον τρεις στρώσεις ακρυλικής βαφής αποτελούµενο από 

χαλαζιακή άµµο και συνθετικές ρητίνες για την δηµιουργία τελικής 

ανθεκτικής  επιφάνειας στην τριβή και στην ηλιακή ακτινοβολία. Το 

δάπεδο πρέπει  να έχει αντιολησθηρή, οµοιόµορφη, χωρίς αρµούς 

επιφάνεια, να έχει αντοχή σε αθλητικά υποδήµατα και στην 
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υπεριώδη ακτινοβολία  ικανότητα αυτοαναρθωσης και αντοχή στην 

φωτιά. 

Η επιλογή των χρωµάτων  θα  είναι της απολύτου επιλογής της 

Υπηρεσίας.  

Η πρώτη στρώση γυαλοχαρτάρεται και τρίβεται όλη η επιφάνεια µε 

ειδικό µηχάνηµα για την απάλειψη τυχόν ανωµαλιών. 

•  ∆ιαγράµµιση γηπέδου µε χρώµατα ανθεκτικά στη χρήση και στην 

υπεριώδη ακτινοβολία. 

Το συνολικό πάχος του τάπητα θα είναι κατ’ ελάχιστον 1.5 mm και θα 

πιστοποιείται ως σύστηµα και όχι µόνο η τελική του στρώση.  

Περιλαµβάνονται υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του 

συνθετικού τάπητα και της γραµµογράφησης. 

Πιστοποιήσεις – Βεβαιώσεις (προσκόµιση αποδεικτικών επί ποινής 

αποκλεισµού): 

Το σύστηµα στο σύνολό του (και όχι µόνο η τελική επιφάνεια) να φέρει: 

1. Πιστοποιητικό από την ∆ιεθνή Οµοσπονδία Αντισφαίρισης – I.T.F. για 

κατηγορία 1 – Slow ή ισοδύναµο 

2. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:20015 

«∆ιαχείριση ποιότητας», ISO 14001:2015 «Σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» και ΕΛΟΤ 1801:2015  ή OHSAS 18001:2015 «∆ιαχείριση 

υγείας & ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναµα αυτών, της εταιρείας 

κατασκευής των υλικών. 

3. Έλεγχος συµµόρφωσης ολισθηρότητας µε το πρότυπο ΕΝ14877:2013 

συνθετικού πολυµερή δαπέδου που προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς 

αθλητικούς χώρους µε την µέθοδο ελέγχου µε συσκευή εκκρεµές του 

προτύπου ΕΝ 13036-4:2011 ή ισοδύναµο για το προσφερόµενο σύστηµα 

του δαπέδου κ όχι µόνο για την τελική επιφάνεια. 

4. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:20015 

«∆ιαχείριση ποιότητας», ISO 14001:2015 «Σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» και ΕΛΟΤ 1801:2015  ή OHSAS 18001:2015 «∆ιαχείριση 

υγείας & ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναµα αυτών, µε πεδίο 

εφαρµογής την εµπορία και εφαρµογή πάσης φύσεως αθλητικών δαπέδων 

του προσφέροντα. 

5. Μαζί µε την προσφορά θα προσκοµιστεί δείγµα διαστάσεων κατ’ 

ελάχιστο 40x40cm  

6. Παροχή γραπτής εγγύησης 2 ετών από των κατασκευαστή των υλικών 

και τον εφαρµοστή του δαπέδου. 

Τιµή άρθρου ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περατωµένης επιφάνειας 
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Α./Α. : 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΑΜΠΛΟ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,80Χ1,05 M 

ΕΠΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ 

Προµήθεια - τοποθέτηση ταµπλό (πλεξιγκλάς - στεφάνη - δίχτυ) 

διαστάσεων 1,80 x 1,05 m επί υφιστάµενης µπασκέτας έτοιµο για 

τοποθέτηση στον υφιστάµενο κορµό σύµφωνα µε τους κανονισµούς 

ασφαλείας της Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Συµπεριλαµβάνεται κάθε 

αναγκαία δαπάνη για την πλήρη αντικατάσταση, η αποξήλωση και 

απόρριψη των υπαρχόντων σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρχές ή 

αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί. 

Το ταµπλό (πλεξιγκλάς)  θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 1800 x 1050 mm,  

θα έχει   πάχος τουλάχιστον 12 mm. Ανάµεσα στο σκελετό και στο 

Plexiglas θα πρέπει να παρεµβάλλεται ειδικό λάστιχο πάχους 4 mm, για την 

απορρόφηση των κραδασµών.  

Το Plexiglas θα είναι στερεωµένο στο σκελετό µε βίδες φρεζάτες 6 x 50 

mm και θα φέρει κατάλληλη γραµµογράφηση σε λευκό χρώµα. 

Στην επιφάνεια εφαρµογής του στεφανιού µε το Plexiglas και την γλυσιέρα 

το τµήµα του Plexiglas θα είναι κατασκευασµένο από άθραυστο 

πολυκαρβονικό ιδίου πάχους. 

Για την ασφάλεια του συστήµατος, το ταµπλό θα στηρίζεται µε βίδες και θα 

παραµένει ανεπηρέαστο από τις παραµορφώσεις της στεφάνης. 

Οι αντηρίδες  που συνδέουν το άνω µέρος του ταµπλό µε την πίσω άκρη 

του ευθύγραµµου τµήµατος του κορµού θα αντικατασταθούν µε καινούριες 

κατασκευασµένες από ενισχυµένο γαλβάνιζέ σωλήνα,  οι οποίες θα είναι 

αρθρωτά συνδεδεµένες µε τον κορµό της µπασκέτας. 

Το στεφάνι θα είναι κατασκευασµένο από σίδηρο µασίφ Φ20mm, µε 

εσωτερική διάµετρο 45 cm. Θα φέρει στο άνω µέρος του ειδικό τεµάχιο 

στραντζαριστής λαµαρίνας πάχους 4 mm, για την σύνδεση του στεφανιού 

µε το ταµπλό. Το ειδικό αυτό τεµάχιο θα φέρει ενίσχυση µε πτερύγιο έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η ακαµψία του κατά τη χρήση του στεφανιού. 

Επίσης, το στεφάνι θα φέρει και ειδικό τεµάχιο, κατασκευασµένο από 

µασίφ σίδηρο Φ12mm, που θα εξασφαλίζει την ακαµψία του ίδιου του 

στεφανιού κατά τη χρήση του. Το στεφάνι θα πρέπει να είναι βαµµένο σε 

χρώµα πορτοκαλί. 

Στο  κάτω µέρος του στεφανιού θα υπάρχουν µεταλλικά άγκιστρα για τη 

στερέωση του διχτυού. 
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Το δίχτυ θα είναι φτιαγµένο από άσπρο κορδόνι πάχους 4 mm και 

τοποθετηµένο κατάλληλα σε κάθε στεφάνι. Το ύψος τους θα πρέπει να 

είναι 400 mm. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά 

στις εγκαταστάσεις του ∆ΟΠΑΡ.  

Το κόστος και η ευθύνη της µεταφοράς των υλικών του ταµπλό, βαρύνει 

αποκλειστικά τον ανάδοχο. Επίσης βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο η 

ευθύνη της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόµενων.  

Τιµή άρθρου ανά τεµάχιο 

 

Α.Α : 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΑΣΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΜΑΣΙΦ ΠΑΧΟΥΣ 20 MM 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ FIBA 

Προµήθεια σπαστού καλαθιού ενισχυµένου, µασίφ, πάχους 20 mm που θα 

πληροί τις προδιαγραφές FIBΑ, µε ελατήρια για την άριστη λειτουργία τους 

σε αγώνες, έτοιµα για  τοποθέτηση.  

Πιστοποιήσεις – Βεβαιώσεις (προσκόµιση αποδεικτικών επί ποινής 

αποκλεισµού): 

Το σύστηµα στο σύνολό του (και όχι µόνο η τελική επιφάνεια) να φέρει: 

1. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:20015 

«∆ιαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναµα αυτών, της εταιρείας κατασκευής των 

υλικών. 

2. Έλεγχος συµµόρφωσης ολισθηρότητας µε το πρότυπο EN1270 ή 

ισοδύναµο 

3. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:20015 

«∆ιαχείριση ποιότητας», ISO 14001:2015 «Σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» και ΕΛΟΤ 1801:2015  ή OHSAS 18001:2015 «∆ιαχείριση 

υγείας & ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναµα αυτών, µε πεδίο 

εφαρµογής την εµπορία αθλητικού εξοπλισµού του προσφέροντα. 

Τιµή άρθρου ανά τεµάχιο. 

 

Α.Α: 5  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ Φ 83 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Το κύριο δοµικό υλικό κατασκευής του θα  είναι από ειδικό προφίλ 

αλουµινίου  Φ 83 mm πάχους τουλάχιστον 3 mm, µε εσωτερικές 

ενισχύσεις της διατοµής.  

Ο ορθοστάτης θα έχει συνολικό ύψος 2,84 m.  

Ο ορθοστάτης θα διαθέτει εσωτερικό µηχανισµό τανύσεως και αποσπώµενη 

µανιβέλα, θα έχει την δυνατότητα ρύθµισης του ύψους για ανδρικό, 
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γυναικείο και παιδικό και επίσης δυνατότητα τοποθέτησης – αφαίρεσης σε 

υφιστάµενα γήπεδα.  

Όλα τα παρελκόµενα που απαιτούνται περιλαµβάνονται στην τιµή των 

ορθοστατών. Το προφίλ θα έχει µελετηθεί έτσι ώστε κατά το τέντωµα του 

φιλέ να παίρνει αµελητέα κλίση. 

Το δίχτυ θα  έχει πλάτος 1 m και µήκος 9,50 - 10 m, πάχους τουλάχιστον 

3 mm κατασκευασµένο από τετράγωνο µαύρο πλέγµα διαστάσεων  περίπου 

10x10 cm, µε υλικό πολυαιθυλένιο στριφτό µε κόµπους , µε υφασµάτινη 

φάσα πάνω και κάτω και ιµάντες στα πλαϊνά.     

Σε κάθε άκρο της ταινίας θα υπάρχει µία τρύπα, µέσα από την οποία θα 

περνά ένα εύκαµπτο καλώδιο  (π.χ. συρµατόσχοινο) που στερεώνει την 

ταινία στους στυλοβάτες διατηρώντας το πάνω µέρος του τεντωµένο.  

Στην κάτω οριζόντια ταινία που είναι όµοια µε αυτήν στην κορυφή του 

φιλέ, είναι περασµένο ένα σχοινί για να στερεώνει το φιλέ στους 

στυλοβάτες και διατηρεί το κάτω µέρος του τεντωµένο.  

∆ύο λευκές ταινίες θα είναι στερεωµένες κάθετα στο φιλέ και 

τοποθετηµένες ακριβώς επάνω από κάθε πλάγια γραµµή  και  θα  έχουν 

πλάτος 5 cm και µήκος 1 m.  

Τιµή άρθρου ανά σετ (1 ζεύγος ορθοστατών και 1 τεµάχιο δίχτυ). 

 

Α.Α : 6  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ Φ 83 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 

Το κύριο δοµικό υλικό κατασκευής του θα είναι µεταλλικό στρογγυλό 

προφίλ  Φ 83 mm πάχους τουλάχιστον 3 mm, µε εσωτερικές ενισχύσεις 

της διατοµής.  

Ο ορθοστάτης θα έχει συνολικό ύψος 2,84 m.  

Ο ορθοστάτης θα διαθέτει εσωτερικό µηχανισµό τανύσεως και αποσπώµενη 

µανιβέλα, θα έχει την δυνατότητα ρύθµισης του ύψους για ανδρικό, 

γυναικείο και παιδικό και επίσης δυνατότητα τοποθέτησης – αφαίρεσης σε 

υφιστάµενα γήπεδα.  

Όλα τα παρελκόµενα που απαιτούνται περιλαµβάνονται στην τιµή των 

ορθοστατών. Το προφίλ θα έχει µελετηθεί έτσι ώστε κατά το τέντωµα του 

φιλέ να παίρνει αµελητέα κλίση. 

Το δίχτυ θα  έχει πλάτος 1 m και µήκος 9,50 - 10 m, πάχους τουλάχιστον 

3 mm κατασκευασµένο από τετράγωνο µαύρο πλέγµα διαστάσεων  περίπου 

10x10 cm, µε υλικό πολυαιθυλένιο στριφτό µε κόµπους , µε υφασµάτινη 

φάσα πάνω και κάτω και ιµάντες στα πλαϊνά.     
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Σε κάθε άκρο της ταινίας θα υπάρχει µία τρύπα, µέσα από την οποία θα 

περνά ένα εύκαµπτο καλώδιο  (π.χ. συρµατόσχοινο) που στερεώνει την 

ταινία στους στυλοβάτες διατηρώντας το πάνω µέρος του τεντωµένο.  

Στην κάτω οριζόντια ταινία που είναι όµοια µε αυτήν στην κορυφή του 

φιλέ, είναι περασµένο ένα σχοινί για να στερεώνει το φιλέ στους 

στυλοβάτες και διατηρεί το κάτω µέρος του τεντωµένο.  

∆ύο λευκές ταινίες θα είναι στερεωµένες κάθετα στο φιλέ και 

τοποθετηµένες ακριβώς επάνω από κάθε πλάγια γραµµή  και  θα  έχουν 

πλάτος 5 cm και µήκος 1 m.  

Τιµή άρθρου ανά σετ (1 ζεύγος ορθοστατών και 1 τεµάχιο δίχτυ). 

 

Α.Α 7 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΠΛΟ  

Μπασκέτα σταθερή (κορµός-ταµπλό-στεφάνι-δίχτυ-προστατευτικά 

καλύµµατα), πλήρης, κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τις 

∆ιεθνής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης – F.I.B.A.  

Είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στη βαριά χρήση, µε 

αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δύο χέρια ντουκόχρωµα υψηλής 

ποιότητας, ιδανική για αυλές σχολείων. Συµπεριλαµβάνεται το σιδερένιο 

πλαίσιο µε τις σιδερένιες αγκυρώσεις και τα µπουλόνια στήριξης του 

κορµού, η κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα. 

Το συγκρότηµα της µπασκέτας αποτελείται από:  

α. Τη µεταλλική βάση όπου πακτώνεται στο έδαφος.  

β. Τον κορµό από σιδηροκατασκευή.  

γ. Το ταµπλό.  

δ. Το στεφάνι από σιδερένια κατασκευή και το δίχτυ.  

ε. Τα προστατευτικά καλύµµατα.  

  

α. Βάση από σκυρόδεµα Βάση από σκυρόδεµα για κορµό από 

σιδηροκατασκευή: 

Προβλέπονται οι πιο κάτω εργασίες : Εκσκαφή, αποµάκρυνση των επί 

πλέον χωµάτων, τελική επίχωση και διαµόρφωση. Το θεµέλιο να έχει 

εξωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον 900 x 900 mm και βάθος 700 mm. Το 

θεµέλιο θα είναι κατασκευασµένο από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16. Στο 

άνω τµήµα του θεµελίου να είναι στερεωµένη η πλάκα αγκύρωσης του 

κορµού της µπασκέτας. Η πλάκα αγκύρωσης θα αποτελείται από 4 αγκύρια 

µε κατάλληλη διαµόρφωση. Η στερέωση των αγκυρίων στο πλαίσιο της 

σιδηρογωνίας θα γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση. Τα αγκύρια θα 
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θηλυκώνουν στις οπές µε παξιµάδια ασφαλείας, που θα καλύπτονται µε 

ειδικά πλαστικά καλύµµατα ασφαλείας προς αποφυγή τραυµατισµών. Η όλη 

κατασκευή και η τοποθέτηση  εξασφαλίζει την πλήρη και ασφαλή πάκτωση 

του κορµού και να αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση ανατροπής της 

µπασκέτας ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα µελλοντικής 

αντικατάστασής της.  

 β. Κορµός:  

Κορµός από σιδηροκατασκευή γαλβανισµένη και βαµµένη διατοµής 

20Χ20cm. Αποτελείται από έναν κατακόρυφο ιστό. Με τηλεσκοπικό 

µηχανισµό στο πίσω µέρος του κορµού, µπορεί να µεταβληθεί το ύψος της 

µπασκέτας από 1,42µ έως 3,05µ. Η ανύψωση – κάθοδος της µπασκέτας 

γίνεται µε ένα διπλό µπράτσο και µε δύο αντηρίδες που ενώνουν τον 

κορµό µε το ταµπλό.   

γ. Ταµπλό:  

Το ταµπλό έχει εξωτερικές διαστάσεις 1800 x 1050 mm. Ο σκελετός του θα 

είναι κατασκευασµένος από αλουµίνιο. Το ταµπλό συνδέεται µε δύο 

κατακόρυφα ενισχυτικά δεσίµατα από κοιλοδοκό (αντηρίδες). Φέρει στο 

εµπρόσθιο τµήµα της οπές για την υποδοχή των µπουλονιών του 

στεφανιού. Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα µελλοντικής επαναρύθµισής 

της σε κάθε περίπτωση αλλαγής του χώρου τοποθέτησής του ταµπλό. Το 

ταµπλό είναι κατασκευασµένο από Plexiglas διαφανές πάχους 12 mm. 

Ανάµεσα στο σκελετό και στο Plexiglas θα πρέπει να παρεµβάλλεται ειδικό 

λάστιχο πάχους 4 mm, για την απορρόφηση των κραδασµών. Το Plexiglas 

είναι στερεωµένο στο σκελετό µε βίδες φρεζάτες 6 x 50 mm και φέρει 

κατάλληλη γραµµογράφηση σε λευκό χρώµα.  

δ. Στεφάνι και δίχτυ:  

Το στεφάνι είναι κατασκευασµένο από σίδηρο µασίφ Φ20mm, µε εσωτερική 

διάµετρο 45 mm. Θα φέρει στο άνω µέρος του ειδικό τεµάχιο 

στραντζαριστής λαµαρίνας πάχους 4 mm, για την σύνδεση του στεφανιού 

µε το ταµπλό. Το στεφάνι θα είναι βαµµένο σε χρώµα πορτοκαλί. Στο κάτω 

µέρος του στεφανιού θα υπάρχουν µεταλλικά άγκιστρα για τη στερέωση 

του διχτυού. Τα δίχτυα είναι φτιαγµένα από άσπρο κορδόνι πάχους 4χιλ. 

και τοποθετηµένα κατάλληλα σε κάθε στεφάνι. Το ύψος τους θα πρέπει να 

είναι 400 mm.  

Τιµή άρθρου ανά τεµάχιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆΄ 
 
 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΤΥΠΟΥ 
CUSION ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ  
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΜ Μ2 2.500,00 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.5 
ΜΜ Μ2 1.000,00 

3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ 
ΤΑΜΠΛΟ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1,80Χ1,05 M ΕΠΙ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 4 

4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΠΑΣΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ 
ΜΑΣΙΦ ΠΑΧΟΥΣ 20 
MM ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
FIBA ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ 
Φ 83 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΤ 1 

6 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ 
Φ 83 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΕΤ  1 

7 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ 
ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΠΛΟ ΤΕΜ 8   

                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

                                                                       Φ.Π.Α. 24%  

                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  
 
 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
………………………….                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[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
7
  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: ∆.Ο.Π.Α.Ρ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 53315 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 85-100 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: Παπανικολάου Ζαχαρούλα 

- Τηλέφωνο: 22410-27427 

- Ηλ. ταχυδροµείο: podr@otenet.gr 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο:  

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 

σχετικού CPV): Προµήθεια αθλητικού υλικού  CPV: 37400000-2,  

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [53315] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Προµήθεια  

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : Ναι 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει):  

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

                                                 
7
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών  
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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 αρµόδιοι
i
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρηση
ii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iii

 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: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσηµο κατάλογο
iv

: 

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 ∆ 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 άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ 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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες

vi
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
vii

·  

2. δωροδοκία
viii,ix

·  

3. απάτη
x
·  

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες
xi

·  

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας
xii

·  

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
xiii

. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xiv

 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): 

[……][……][……][……]
xv

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvi

: 

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) ∆ιάρκεια 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): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

[] Ναι [] Όχι  
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να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν
xix

: 

[……] 
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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
xx

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

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; ∆ιευκρινήστε: 

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 ;
xxi

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

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): 
xxii

 

[……][……][……] 

 

 

                                                 
i
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii
 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. 
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 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. 

iii
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

iv
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi
 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.  

vii
 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). 

viii
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

ix
 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). 

x
 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. 

xi
 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. 

xii
 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 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”. 

xiii
 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 
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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.". 

xiv
 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 ) 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 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)  

xix
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xx
 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).  

xxi
 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  

xxii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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