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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Πόλη ΡΟΔΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 85100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR421 

Τηλέφωνο 22410-35445 

Φαξ 22410-39780 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  periousia@rhodes.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.rhodes.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Ρόδου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας 
ΟΤΑ 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Δημοτικές Υπηρεσίες. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 
πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.rhodes.gr  

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι 
γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω 
εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους  και  περιλαμβάνεται ως Υποέργο 
Νο1 της Πράξης  με τίτλο «Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ στις 
παραλίες Δήμου Ρόδου»,  με Κωδικό ΟΠΣ 5021493, η οποία έχει ενταχθεί με βάση την 

απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4650/1503/Α3/26.07.2018, την με αρ. πρωτ. 

1212/Β3/250/27.02.2019 1
η
 τροποποίησή αυτής και την με αρ. πρωτ. 638/Β3/166/06.02.2020 2

η
 

τροποποίηση αυτής, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στον άξονα προτεραιότητας 03 

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο 
Αιγαίο)» του Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, με 
εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 1551 με  χρηματοδότηση από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημόσιων Επενδύσεων με αριθμό ενάριθμο έργου  2018ΣΕ15510025. 

Η δαπάνη για το Δήμο Ρόδου   βαρύνει το κάτωθι  Κ.Α. :60-7341.0014, όπου υπάρχει 
σχετική πίστωση ποσού   239.997,82 €,  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : 

 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ προκειμένου να υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση με την 
οποία αναμένεται να βελτιωθεί η πρόσβαση στις παραλίες και η είσοδος-έξοδος στη 
θάλασσα των εμποδιζόμενων ατόμων και των ΑμεΑ. 

 Πέραν των ανωτέρω, ο Δήμος οφείλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010 (ΦΕΚ 1411/Β/30-04-2012), η οποία 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 
792/29−4−2009 τ.Β΄) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, 
σχετικά με την απ’ ευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 
πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ 
Βαθμού.  

 Στόχος του Δήμου αποτελεί η διευκόλυνση της προσπελασιμότητας των ΑΜΕΑ σε 
οργανωμένες παραλίες καθώς επίσης και ο προσανατολισμός όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα 
προσβασιμότητας στις ακτές. Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στις παραλίες Έλλη, 
Φαληράκι, Αφάντου και Λίνδου, με σκοπό την γεωγραφική διασπορά και 
διευκόλυνση εμποδιζομένων ατόμων και ΑμεΑ, σε όσο το δυνατόν ευρύτερες 
περιοχές του νησιού.  

  Η προμήθεια εξοπλισμού του διαγωνισμού περιλαμβάνει: 

 α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ  

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ. 

 Η διάταξη αυτή στοχεύει στο να δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα 
όρασης να εισέρχονται στη θάλασσα και να επιστρέφουν στην ακτή ( στον χώρο 
επιλογής τους για ανάπαυση) χωρίς την ανάγκη βοήθειας άλλου ατόμου. Τους 
επιτρέπει να κολυμπούν ελεύθερα και με ασφάλεια. Θα ενημερώνει τον χρήστη για 
την γεωγραφική θέση του κατά την κολύμβηση, την απόσταση του από την 
παραλία, το βάθος του νερού κ.λ.π. 

  β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ., Με την συγκεκριμένη διάταξη, τα άτομα με κινητικά 
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προβλήματα θα εισέρχονται/εξέρχονται στην θάλασσα με ασφάλεια και χωρίς την 
βοήθεια άλλου ατόμου.  

 γ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ :Περιλαμβάνεται λοιπός εξοπλισμός που κρίνεται 
απαραίτητος για την χρήση των παραλιών από ΑμεΑ και συγκεκριμένα κινητές  
τουαλέτες/αποδυτήριο για ΑΜΕΑ, κινητοί διάδρομοι πρόσβασης, χώροι σκίασης, 
ομπρέλες, , καθώς και πληροφοριακές πινακίδες. 

 Ο παραπάνω εξοπλισμός ενσωματώνεται σε ένα σύνολο συστήματος που 
τοποθετείται δίπλα σε κάθε ναυαγοσωστικό σταθμό, για βοήθεια κι επίβλεψη των 
ΑμεΑ. 

 

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

33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 

 και συμπληρωματικών CPV  :  

33193000-9  : Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 

34953000-2  : Ράμπες πρόσβασης 

24955000-3   : Χημικές τουαλέτες 

44211200-4 : Θαλαμίσκοι 

39515400-9 : Σκίαστρα 

34928471-0 : Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης  

  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα – ομάδες ειδών  

  ΟΜΑΔΑ 1:Σύστημα αυτόνομης διάταξης πρόσβασης στη θάλασσα ατόμων με 
κινητικά προβλήματα ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.589,38 χωρίς το Φ.Π.Α. 
ήτοι συνολικά 78.636,00 με Φ.Π.Α. 13% 

ΟΜΑΔΑ 2 : Σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα & στην ακτή ατόμων με 
προβλήματα όρασης ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.869,50 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 
συνολικά 38.278,18 με Φ.Π.Α. 24% 

Ομάδα 3: Σύστημα πρόσβασης ΑμεΑ στην ακτή και στη θάλασσα ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 70.383,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 87.274,92 με Φ.Π.Α. 
24% 

Ομάδα 4: Υποδομή Βοηθητικού εξοπλισμού στην παραλία ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 28.878,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 35.808,72 με Φ.Π.Α. 
24% 

 

 

 Προσφορές υποβάλλονται για μία ομάδα ή για όλες τις ομάδες με την απαραίτητη 

προϋπόθεση (ποινή αποκλεισμού) να περιλαμβάνουν όλα  τα προς προμήθεια Υλικά ανά 
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ομάδα  που αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού, όπως παρουσιάζεται   στο 

παράρτημα Ι της παρούσας.  

 

Είναι δυνατή η ανάθεση όλων των ομάδων στον ίδιο προσφέροντα αρκεί σε κάθε ομάδα να είναι ο 

μειοδότης.  

    

 

  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο των ομάδων, ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακόσια ενενήντα επτά  ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά  
(239.997,82€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %και 13%, προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: (199.719,88€) εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια δέκα εννέα ευρώ και 
ογδόντα οκτώ λεπτά.  

 

Η διάρκεια για τη σύμβαση κάθε ομάδας ειδών ορίζεται   σε (3) τρεις μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της . 

 

 

 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

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

άποψη   προσφοράς,  αποκλειστικά βάσει  τιμής  ανά ομάδα ειδών με την 

απαραίτητη προϋπόθεση να περιλαμβάνουν όλα  τα Υλικά ανά ομάδα  που αναφέρονται στη 

μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι της παρούσας. 

  

  

 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
με τους ν. 4497/2016, ν.4605/2019, ν.4608/2019 και ν.4609/2019 και ισχύει 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 
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 Ο Κανονισμός 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 

2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 

της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 

223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

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

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

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

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

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως 
τροποποιήθηκε από τον ν. 4334/2015 και τον ν. 4472/2017 και ισχύει, 

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

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” και το Ν. 4555 

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» 
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 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 την υπ' αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/31.12.2018) 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/ 2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/1.11.2016) 
τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 
1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων». 

 την με Α.Π. ΕΥΔ 6254/878/Α3/27.11.2017 (ΑΔΑ: 6ΙΕ8465ΧΙ8-ΒΔΔ) Πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
(Κωδ. Πρόσκλησης 075 και α/α ΟΠΣ 2309) με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων 
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών». 

 την Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ με 
Α.Π. ΕΥΔ 4650/1503/Α3/26.07.2018 για την ένταξη της πράξης «Δημιουργία μη 
μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 
5021493 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014- 2020», καθώς και την με αρ. πρωτ. 1212/Β3/250/27.02.2019 1

η
 

τροποποίησή αυτής και την με αρ. πρωτ. 638/Β3/166/06.02.2020 2
η
 τροποποίηση αυτής. 

 το Ν.4623/2019 και Ν.4624/2019 για αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής 

  Την απόφαση 693/2020. της οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της μελέτης  και 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης  

 την  με  αριθμό  540/2020 με ΑΔΑ 6Ρ94Ω1Ρ-ΒΚΗ.  απόφαση  της  Οικονομικής  
Επιτροπής  του  Δήμου  Ρόδου  περί  Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης της Διαδικασιάς  Σύναψης Δημοσίας  Σύμβασης για την ανωτέρω προμήθεια  

 την υπ αριθμό απόφαση 887/2019 με ΑΔΑ ΩΕΩΟΩ1Ρ-Ε2Ε του Δ.Σ. που μεταβιβάζει  
την αρμοδιότητα στην Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  

 την  με  αριθμό  498/2019 με ΑΔΑ ΩΧ8ΓΩ1Ρ-ΔΡΑ  απόφασης  της  Οικονομικής  

Επιτροπής  του  Δήμου  Ρόδου  περι    Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της 
ανωτέρω προμήθειας  

Το προϋπολογισμό του Δήμου για το 2020 στο Κ.Α. :60-7341.0014, όπου υπάρχει σχετική 
πίστωση ποσού   239.997,82 €,  

  

 Την  απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης του Δήμου έτους 2020 με ΑΔΑ ΨΗΔΔΩ1Ρ-ΕΙΧ 

 την  με Α.Π. 2977/Β3/691/01-06-2020 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με την οποία διατυπώνεται 
η Θετική Γνώμη της για το υποβληθέν από το Δήμο Ρόδου σχέδιο του τεύχους 
δημοπράτησης του παρόντος έργου και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα 
προκηρυχθεί 

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23η  /11/2020.και ώρα 
15:00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , από την 06/11/2020, ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 15:00 μ.μ 

Η  ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  4  εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 27 /11/2020 και ώρα 11:00 π.μ. από την 

αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και  αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), με ΑΔΑΜ 
20PROC007597467  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 
: 101970 

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

Σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες 

Σε μια τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα 

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.rhodes.gr  στην διαδρομή: προκηρύξεις ► διαγωνισμοί έργων και 
προμηθειών ► προμήθεια ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  στις 06/11/2020 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των αρχικών και επαναληπτικών  δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: 
Τον ανάδοχο της προμήθειας και σε περίπτωση περισσοτέρων, κατανέμεται σ’ αυτούς 
ανάλογα με το ποσό της συμβατικής αξίας του καθενός.  

  

  

Μορφοποιήθηκε: Χρώμα
γραμματοσειράς: Αυτόματο
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. ΠΡΩΤ. 53760/2020. ή ΑΡ. ΑΠΟΦ. 2292/2020 Προκήρυξη της Σύμβασης,  

2. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ………………….) με τα Παραρτήματα της που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής  

3. το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης  ] 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της V 

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

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο  δέκα 
10 ημέρες πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία (τεχνικά κ.λ.π.)  συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

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.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 

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

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

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

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ του κάθε τμήματος. 

Αναλυτικά τα ποσά της εγγύησης συμμετοχής για κάθε τμήμα παρουσιάζονται στην παράγραφο 

2.2.2.1. 

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α., που ανέρχεται 
στο ποσό των 3.994,40€.  

Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των ομάδων η εγγυητική θα αφορά το 2% του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού για τις  προσφερόμενες  ομάδες οι οποίες  θα 
αναφέρονται στην εγγυητική και στο φάκελο δικαιολογητικών θα προσκομισθεί 
υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά τις ομάδες για τα οποία δίδεται 
προσφορά. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι .31/01/2021.  

, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

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

 

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

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

 

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

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

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

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

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

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

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

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

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

Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

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

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
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απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

 

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

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

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

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

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να  δηλώσουν  ότι  διαθέτουν: 
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α) Μέσο ετήσιο συνολικό (γενικό)  κύκλο εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του 
έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2017, 2018 και 2019), 
τουλάχιστον ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας  της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, για την 
οποία υποβάλει προσφορά.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 
τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού  διαχειριστικών χρήσεων 
(2017,2018, 2019), τότε, για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, να διαθέτει 
μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστο ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξία της 
σύμβασης, για την οποία υποβάλει προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α. 

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

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Α)Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να έχουν εκτελέσει παραδόσεις προμηθειών, σχετικές με την  
σύμβαση για την οποία υποβάλουν προσφορά, τουλάχιστον για ένα τεμάχιο, για κάθε ένα 
από τα είδη του προσφερόμενου εξοπλισμού,. κατά τη διάρκεια των (5) πέντε τελευταίων 
ετών..,2015,2016,2017,2018,2019 

Β) Τα προσφερόμενα είδη των οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά αναφέρονται και προσδιορίζονται 
ρητώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης 

 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τα κατά περίπτωση συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως : 

 

α)  τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008,  

β) τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της σειράς ISO14001:2004   

ή ισοδύναμα. 

 

. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
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 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

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

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 
άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV] το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ1 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

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

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης.2 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

 

                                                           
1
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και 

την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, 

Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
2
 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 
4412/2016. 

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

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

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

 στο στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016  

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

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

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

για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής τους. 

 

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,  

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το 
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χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Το πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από 
τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 
ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο 
οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος 
στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει 
να προσκομίσει στην οποία θα αναγράφεται ο οργανισμός κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

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

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

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

  

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α και β, καθώς και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

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

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
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εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.  

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

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

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

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

2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 

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

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

 

 

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

2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων 

οικονομικών ισολογισμών της  επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των 

ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων  που προηγούνται 

του έτους του διαγωνισμού (2017, 2018, 2019).  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος  δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών 

για τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα 

ή άλλα  επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα 

που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, 

εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
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Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας  

Η ανωτέρω απαίτηση θα καλύπτεται αθροιστικά   

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν συμβάσεις παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των 
(5) πέντε τελευταίων ετών με άλλους φορείς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς 
και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – παραλαβής των συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης – παραλαβής από φορείς του ιδιωτικού τομέα για αυτό προσκομίζοντας φυλλάδια 
τεχνικών προδιαγραφών πχ. Prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους .  

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας 

Η ανωτέρω απαίτηση θα καλύπτεται αθροιστικά   

 

 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν Πιστοποίηση διασφάλιση ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004 (ή ισοδύναμα) που  να  αφορούν  τη  
διαδικασία  τεχνικής  υποστήριξης  του  οικονομικού  φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα 
πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους 
προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας 
αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας 

Η ανωτέρω απαίτηση θα καλύπτεται αθροιστικά   

 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του., Στις λοιπές περιπτώσεις προσκομίζει τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου) συνοδευόμενα από 

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

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

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

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

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

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

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

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

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

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

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

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

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι  η πλέον συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη   

προσφοράς,  αποκλειστικά βάσει  τιμής  ανά ομάδα ειδών   με την απαραίτητη 
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προϋπόθεση να περιλαμβάνουν όλα  τα Υλικά ανά ομάδα  που αναφέρονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι της παρούσας. 

 

 

 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 
Ι(τεχνικές προδιαγραφές)της Διακήρυξης, για μία ή για περισσότερες ομάδες ειδών για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα είδος όπως 
περιγράφονται  στο παράρτημα Ι της παρούσας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

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

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 

στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής 

συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
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προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς 

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

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 

είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

  

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν3: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/20164, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα IV...), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

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

 

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

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-

                                                           
3
 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 

4
 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις 

κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι. της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

.Επίσης η διακήρυξη και όλα τα παραρτήματα θα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.rhodes.gr 

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

  

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης (βάσει τιμής) όπως ορίζεται κατωτέρω και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα III (υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς) της διακήρυξης:  

Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς βρίσκεται στο υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσης και  
θα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rhodes.gr 

[Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

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

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

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016,  γ) η τιμή 

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του τμήματος της προκήρυξης που καθορίζεται και 
τεκμηριώνεται στο ΜEΡΟΣ Β του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης και δ) σε 
περίπτωση υποβολής προσφοράς για ομάδα ειδών που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των 
υλικών αυτής, όπως περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β του Παραρτήματος I 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς μέχρι 
(31/12/2020) . 

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

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

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

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

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

συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο Δήμος  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) 2.4.5 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσης 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» την 27/11./2020 και ώρα 11 π.μ. .ή την [4η ] εργάσιμη 
ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα... 

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

 

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου5. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και 
την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 
του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 
μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο , 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 

τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών  

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 

                                                           
5
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να 

έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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κατά την ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι     φάκελοι  
όλων  των  υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις 
της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή 
ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή,  

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

 

Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την 
παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή 
εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των 
υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 
κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε 
περίπτωση  η  κρίση  της  αναθέτουσας  αρχής  σχετικά  με  τις  ασυνήθιστα  χαμηλές  
προσφορές  και  την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των 
προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, ενώ τα αποτελέσματα της κλήρωσης 
ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

 

 

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

των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως 

άνω σταδίων.. 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 

παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

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

των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν 

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

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

μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα 

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

συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση 

των δικαιολογητικών,  παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να 

τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω 
του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει 
την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

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

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

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

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

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

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

το ΤΕΥΔ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  

το ΤΕΥΔ 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού της  Επιτροπής  του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό 

που συνοδεύει τη σύμβαση. 

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

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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

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

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

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

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

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

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 

μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν 

κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι . Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν 

κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα 
προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
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• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. και την περ. α΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

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

της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

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

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 

διαδικασίας.  

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 

και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 

προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 

τη συζήτηση της προσφυγής. 

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

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
6
. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 

λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 

ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 

συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 

αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. 

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

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

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

                                                           
6  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

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

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

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

.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

 
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί 
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τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 
ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών 
στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και 
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά 
μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016 . 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και των 
υπηρεσιών που χορηγεί, να δέχεται και να διευκολύνει απροφασίστως τους ελέγχους και 
επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικώς ή /και εκτάκτως από την Διαχειριστική Αρχή 
του ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ή/και από οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή ενωσιακό ελεγκτικό όργανο καθώς 
και υποχρεούται να παρέχει σε αυτά τα ελεγκτικά όργανα το σύνολο των εγγράφων και 
πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή των 
αντιστοίχων υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου κινούνται τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Προγραμματικής 
Περιόδου 2014-2020.» 

 

 

Η διάρκεια για τη σύμβαση κάθε ομάδας ειδών   ορίζεται  στο διάστημα των (3) τριών 
μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της. 

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

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

 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή όλων των υλικών. Η 
πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

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

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

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

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

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4% ή 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
ν. 4412/2016 και το  άρθρο 6.της παρούσας  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,  επιβάλλεται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,  

η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. 
(Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς 

και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση 

της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 

χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 

επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016
7
. Πριν από την άσκηση της 

προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 

205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
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   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  υλικά εντός χρονικού διαστήματος 
ενενήντα ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως  ορίζεται  ανά  
είδος  σύμφωνα  με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας διακήρυξης. 

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

Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε παράταση της σύμβασης απαιτείται προηγουμένως η 
έγκριση της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ. 

 

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

 

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

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

6.2. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/168  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της 
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή 

της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα 

τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, 

λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, 

εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 

παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 

λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να 

συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω 

αρμοδιότητες”  
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παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλα 
(οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με 
την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Τυχόν έλεγχοι καταλληλότητας των 
υλικών βαρύνουν το μειοδότη. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα 
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα 
αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση 
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που 
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση 
εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να 
ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ 
έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παράδοση των ποσοτήτων των  θα γίνεται σε σημεία που θα υποδειχθούν 
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αποκλειστικά με έξοδα του προμηθευτή. Η 
παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους. 

 

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

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

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

6.4  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 

για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

6.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 

6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται 

να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε 

υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.  

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Ρόδου 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η υποδομή για την υλοποίηση στις παραλίες για τα ΑμεΑ, περιλαμβάνει: 

 

1. Παραλία ΕΛΛΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

KINHTIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ :  

Με την διάταξη, τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα εισέρχονται/εξέρχονται στο νερό 

χωρίς τη βοήθεια συνοδού. Οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, κινούμενοι σε ειδικούς 

διαδρόμους θα προσεγγίζουν την διάταξη και θα επιβιβάζονται σε  τροχήλατο 

κάθισμα/βαγόνι. Το βαγόνι, θα κινείται προς τη θάλασσα με τη χρήση τηλεχειριστηρίου. 

Στο τέλος της διαδρομής, ο χρήστης θα μπορεί να φύγει από το κάθισμα και να 

κολυμπήσει. Η αντίστροφη διαδικασία θα ακολουθείται για την έξοδο στην ακτή. Για τις 

ανάγκες της επαναφόρτισης των μπαταριών της κινητής διάταξης αυτόνομης 

πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, προβλέπεται εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ ΣΤΗ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ:  

Στην παραλία, θα αναπτυχθεί ένα κύριο και ένα δευτερευόντων δίκτυο κινητών 

διαδρόμων, πλάτους 1,50 m και συνολικού μήκους 95 m, με τους οποίους θα 

επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση στα λειτουργικά σημεία της παράλιας και στη 

θάλασσα. Το δίκτυο αξόνων θα επιτρέπει μια διαδρομή που θα συνδέει όλες τις 

υποδομές και εγκαταστάσεις που θα αναπτυχθούν στην παράλια. Επιπλέον, ο ειδικός 

διάδρομος θα παρέχει εύκολη πρόσβαση όχι μόνο στα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά 

και στα εμποδιζόμενα άτομα και Κινητά πάνελ δημιουργίας χώρων ανάπαυσης/σκίασης 

για τους χρήστες αναπηρικών τροχοκαθισμάτων. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ :Ένας κινητός χώρος υγιεινής, ένα ξύλινο, λυόμενο 

αποδυτήριο για ΑμεΑ, δύο ομπρέλες σκίασης και μια πληροφοριακή/ενημερωτική 

πινακίδα. 

 

2. Παραλία ΑΦΑΝΤΟΥ 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

KINHTIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ :  

Με την διάταξη, τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα εισέρχονται/εξέρχονται στο νερό 

χωρίς τη βοήθεια συνοδού. Οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, κινούμενοι σε ειδικούς 

διαδρόμους θα προσεγγίζουν την διάταξη και θα επιβιβάζονται σε  τροχήλατο 

κάθισμα/βαγόνι. Το βαγόνι, θα κινείται προς τη θάλασσα με τη χρήση τηλεχειριστηρίου. 

Στο τέλος της διαδρομής, ο χρήστης θα μπορεί να φύγει από το κάθισμα και να 

κολυμπήσει. Η αντίστροφη διαδικασία θα ακολουθείται για την έξοδο στην ακτή. Για τις 

ανάγκες της επαναφόρτισης των μπαταριών της κινητής διάταξης αυτόνομης 

πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, προβλέπεται εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ ΣΤΗ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ:  

Στην παραλία, θα αναπτυχθεί ένα κύριο και ένα δευτερευόντων δίκτυο κινητών 

διαδρόμων, πλάτους 1,50 m και συνολικού μήκους 95 m, με τους οποίους θα 

επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση στα λειτουργικά σημεία της παράλιας και στη 

θάλασσα. Το δίκτυο αξόνων θα επιτρέπει μια διαδρομή που θα συνδέει όλες τις 

υποδομές και εγκαταστάσεις που θα αναπτυχθούν στην παράλια. Επιπλέον, ο ειδικός 

διάδρομος θα παρέχει εύκολη πρόσβαση όχι μόνο στα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά 

και στα εμποδιζόμενα άτομα και Κινητά πάνελ δημιουργίας χώρων ανάπαυσης/σκίασης 

για τους χρήστες αναπηρικών τροχοκαθισμάτων. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ :Ένας κινητός χώρος υγιεινής, ένα ξύλινο, λυόμενο 

αποδυτήριο για ΑμεΑ, δύο ομπρέλες σκίασης και μια πληροφοριακή/ενημερωτική 

πινακίδα. 

 

3. Παραλία ΦΑΛΗΡΑΚΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

KINHTIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ :  

Με την διάταξη, τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα εισέρχονται/εξέρχονται στο νερό 

χωρίς τη βοήθεια συνοδού. Οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, κινούμενοι σε ειδικούς 

διαδρόμους θα προσεγγίζουν την διάταξη και θα επιβιβάζονται σε  τροχήλατο 

κάθισμα/βαγόνι. Το βαγόνι, θα κινείται προς τη θάλασσα με τη χρήση τηλεχειριστηρίου. 

Στο τέλος της διαδρομής, ο χρήστης θα μπορεί να φύγει από το κάθισμα και να 

κολυμπήσει. Η αντίστροφη διαδικασία θα ακολουθείται για την έξοδο στην ακτή. Για τις 

ανάγκες της επαναφόρτισης των μπαταριών της κινητής διάταξης αυτόνομης 

πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, προβλέπεται εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ ΣΤΗ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ:  
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Στην παραλία, θα αναπτυχθεί ένα κύριο και ένα δευτερευόντων δίκτυο κινητών 

διαδρόμων, πλάτους 1,50 m και συνολικού μήκους 95 m, με τους οποίους θα 

επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση στα λειτουργικά σημεία της παράλιας και στη 

θάλασσα. Το δίκτυο αξόνων θα επιτρέπει μια διαδρομή που θα συνδέει όλες τις 

υποδομές και εγκαταστάσεις που θα αναπτυχθούν στην παράλια. Επιπλέον, ο ειδικός 

διάδρομος θα παρέχει εύκολη πρόσβαση όχι μόνο στα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά 

και στα εμποδιζόμενα άτομα και Κινητά πάνελ δημιουργίας χώρων ανάπαυσης/σκίασης 

για τους χρήστες αναπηρικών τροχοκαθισμάτων. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ :Ένας κινητός χώρος υγιεινής, ένα ξύλινο, λυόμενο 

αποδυτήριο για ΑμεΑ, δύο ομπρέλες σκίασης και μια πληροφοριακή/ενημερωτική 

πινακίδα. 

 

4. Παραλία ΛΙΝΔΟΥ 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ :  

Η διάταξη αυτόνομης καθοδήγησης θα δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με μερική ή 

καθόλου όραση, να εισέρχονται στη θάλασσα και να επιστρέφουν στην θέση τους στην 

παραλία, χωρίς την ανάγκη συνοδού. Θα ενημερώνει τον χρήστη για τη θέση του, την 

απόστασή από την παραλία και το βάθος του νερού. Το σύστημα θα συνδυάζεται με 

τους ειδικούς ευδιάκριτους κινητούς διαδρόμους/οδηγούς. Ο σχεδιασμός του θα έχει 

σκοπό την ικανοποίηση του αισθήματος φυσικής και ψυχολογικής ασφάλειας, της 

οικειότητας με το χώρο και θα τονώνει το ενδιαφέρον για το χώρο. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑμεΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ & ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ :  

Θα αποτελείται από ειδικούς κινητούς διαδρόμους/οδηγούς, οι οποίοι θα δημιουργούν 

πρόσβαση  των ατόμων με προβλήματα όρασης στην παραλία. Θα αναπτυχθεί ένα 

διαμορφωμένο δίκτυο κύριων/δευτερευόντων ειδικών διαδρόμων, πλάτους 1,50 m και 

συνολικού μήκους 60 m, από την έναρξη της παρέμβασης έως την θάλασσα και με τους 

οποίους θα επιτυγχάνεται παράλληλα η ανεμπόδιστη πρόσβαση στα σημεία 

σκίασης/ανάπαυσης. Επιπλέον, ο ειδικός διάδρομος θα παρέχει εύκολη πρόσβαση όχι 

μόνο στα άτομα με προβλήματα όρασης αλλά και γενικά στα εμποδιζόμενα άτομα.  

Δ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: Ένα κινητό χώρο υγιεινής, ένα κινητό αποδυτήριο για 

χρήση από τα άτομα με προβλήματα όρασης και μια πληροφοριακή/ενημερωτική 

πινακίδα. 

 

2.   ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ  



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Η υποδομή εξοπλισμού πρόσβασης σε τέσσερις (4) παραλίες του Δήμου Ρόδου, 

περιλαμβάνει: 

1. Παραλία ΕΛΛΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ KINHTIKA 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ :  

Με την διάταξη, τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα εισέρχονται/εξέρχονται στο νερό 

χωρίς τη βοήθεια συνοδού. Οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, κινούμενοι σε ειδικούς 

διαδρόμους θα προσεγγίζουν την διάταξη και θα επιβιβάζονται σε  τροχήλατο 

κάθισμα/βαγόνι. Το βαγόνι, θα κινείται προς τη θάλασσα με τη χρήση τηλεχειριστηρίου. 

Στο τέλος της διαδρομής, ο χρήστης θα μπορεί να φύγει από το κάθισμα και να 

κολυμπήσει. Η αντίστροφη διαδικασία θα ακολουθείται για την έξοδο στην ακτή. Για τις 

ανάγκες της επαναφόρτισης των μπαταριών της κινητής διάταξης αυτόνομης 

πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, προβλέπεται εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ ΣΤΗ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ:  

Στην παραλία, θα αναπτυχθεί ένα κύριο και ένα δευτερευόντων δίκτυο κινητών 

διαδρόμων, πλάτους 1,50 m και συνολικού μήκους 95 m, με τους οποίους θα 

επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση στα λειτουργικά σημεία της παράλιας και στη 

θάλασσα. Το δίκτυο αξόνων θα επιτρέπει μια διαδρομή που θα συνδέει όλες τις 

υποδομές και εγκαταστάσεις που θα αναπτυχθούν στην παράλια. Επιπλέον, ο ειδικός 

διάδρομος θα παρέχει εύκολη πρόσβαση όχι μόνο στα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά 

και στα εμποδιζόμενα άτομα και Κινητά πάνελ δημιουργίας χώρων ανάπαυσης/σκίασης 

για τους χρήστες αναπηρικών τροχοκαθισμάτων. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ :Ένας κινητός χώρος υγιεινής, ένα ξύλινο, λυόμενο 

αποδυτήριο για ΑμεΑ, δύο ομπρέλες σκίασης και μια πληροφοριακή/ενημερωτική 

πινακίδα. 

 2. Παραλία ΑΦΑΝΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ KINHTIKA 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ :  

Με την διάταξη, τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα εισέρχονται/εξέρχονται στο νερό 

χωρίς τη βοήθεια συνοδού. Οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, κινούμενοι σε ειδικούς 

διαδρόμους θα προσεγγίζουν την διάταξη και θα επιβιβάζονται σε  τροχήλατο 

κάθισμα/βαγόνι. Το βαγόνι, θα κινείται προς τη θάλασσα με τη χρήση τηλεχειριστηρίου. 

Στο τέλος της διαδρομής, ο χρήστης θα μπορεί να φύγει από το κάθισμα και να 

κολυμπήσει. Η αντίστροφη διαδικασία θα ακολουθείται για την έξοδο στην ακτή. Για τις 

ανάγκες της επαναφόρτισης των μπαταριών της κινητής διάταξης αυτόνομης 

πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, προβλέπεται εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. 



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ ΣΤΗ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ:  

Στην παραλία, θα αναπτυχθεί ένα κύριο και ένα δευτερευόντων δίκτυο κινητών 

διαδρόμων, πλάτους 1,50 m και συνολικού μήκους 95 m, με τους οποίους θα 

επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση στα λειτουργικά σημεία της παράλιας και στη 

θάλασσα. Το δίκτυο αξόνων θα επιτρέπει μια διαδρομή που θα συνδέει όλες τις 

υποδομές και εγκαταστάσεις που θα αναπτυχθούν στην παράλια. Επιπλέον, ο ειδικός 

διάδρομος θα παρέχει εύκολη πρόσβαση όχι μόνο στα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά 

και στα εμποδιζόμενα άτομα και Κινητά πάνελ δημιουργίας χώρων ανάπαυσης/σκίασης 

για τους χρήστες αναπηρικών τροχοκαθισμάτων. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ :Ένας κινητός χώρος υγιεινής, ένα ξύλινο, λυόμενο 

αποδυτήριο για ΑμεΑ, δύο ομπρέλες σκίασης και μια πληροφοριακή/ενημερωτική 

πινακίδα. 

3. Παραλία ΦΑΛΗΡΑΚΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ KINHTIKA 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ :  

Με την διάταξη, τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα εισέρχονται/εξέρχονται στο νερό 

χωρίς τη βοήθεια συνοδού. Οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, κινούμενοι σε ειδικούς 

διαδρόμους θα προσεγγίζουν την διάταξη και θα επιβιβάζονται σε  τροχήλατο 

κάθισμα/βαγόνι. Το βαγόνι, θα κινείται προς τη θάλασσα με τη χρήση τηλεχειριστηρίου. 

Στο τέλος της διαδρομής, ο χρήστης θα μπορεί να φύγει από το κάθισμα και να 

κολυμπήσει. Η αντίστροφη διαδικασία θα ακολουθείται για την έξοδο στην ακτή. Για τις 

ανάγκες της επαναφόρτισης των μπαταριών της κινητής διάταξης αυτόνομης 

πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, προβλέπεται εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ ΣΤΗ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ:  

Στην παραλία, θα αναπτυχθεί ένα κύριο και ένα δευτερευόντων δίκτυο κινητών 

διαδρόμων, πλάτους 1,50 m και συνολικού μήκους 95 m, με τους οποίους θα 

επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση στα λειτουργικά σημεία της παράλιας και στη 

θάλασσα. Το δίκτυο αξόνων θα επιτρέπει μια διαδρομή που θα συνδέει όλες τις 

υποδομές και εγκαταστάσεις που θα αναπτυχθούν στην παράλια. Επιπλέον, ο ειδικός 

διάδρομος θα παρέχει εύκολη πρόσβαση όχι μόνο στα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά 

και στα εμποδιζόμενα άτομα και Κινητά πάνελ δημιουργίας χώρων ανάπαυσης/σκίασης 

για τους χρήστες αναπηρικών τροχοκαθισμάτων. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ :Ένας κινητός χώρος υγιεινής, ένα ξύλινο, λυόμενο 

αποδυτήριο για ΑμεΑ, δύο ομπρέλες σκίασης και μια πληροφοριακή/ενημερωτική 

πινακίδα. 

4. Παραλία ΛΙΝΔΟΥ 



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ :  

Η διάταξη αυτόνομης καθοδήγησης θα δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με μερική ή 

καθόλου όραση, να εισέρχονται στη θάλασσα και να επιστρέφουν στην θέση τους στην 

παραλία, χωρίς την ανάγκη συνοδού. Θα ενημερώνει τον χρήστη για τη θέση του, την 

απόστασή από την παραλία και το βάθος του νερού. Το σύστημα θα συνδυάζεται με 

τους ειδικούς ευδιάκριτους κινητούς διαδρόμους/οδηγούς. Ο σχεδιασμός του θα έχει 

σκοπό την ικανοποίηση του αισθήματος φυσικής και ψυχολογικής ασφάλειας, της 

οικειότητας με το χώρο και θα τονώνει το ενδιαφέρον για το χώρο. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑμεΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ & ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ :  

Θα αποτελείται από ειδικούς κινητούς διαδρόμους/οδηγούς, οι οποίοι θα δημιουργούν 

πρόσβαση  των ατόμων με προβλήματα όρασης στην παραλία. Θα αναπτυχθεί ένα 

διαμορφωμένο δίκτυο κύριων/δευτερευόντων ειδικών διαδρόμων, πλάτους 1,50 m και 

συνολικού μήκους 60 m, από την έναρξη της παρέμβασης έως την θάλασσα και με τους 

οποίους θα επιτυγχάνεται παράλληλα η ανεμπόδιστη πρόσβαση στα σημεία 

σκίασης/ανάπαυσης. Επιπλέον, ο ειδικός διάδρομος θα παρέχει εύκολη πρόσβαση όχι 

μόνο στα άτομα με προβλήματα όρασης αλλά και γενικά στα εμποδιζόμενα άτομα 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: Ένα κινητό χώρο υγιεινής, ένα κινητό αποδυτήριο για 

χρήση από τα άτομα με προβλήματα όρασης και μια πληροφοριακή/ενημερωτική 

πινακίδα. 

Συνολικά στα παραδοτέα της πράξης περιλαμβάνονται :  

(3 kit) Διατάξεις αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, ατόμων με κινητικά προβλήματα,  

(1 kit) Διάταξη καθοδήγησης στη θάλασσα και στην ακτή ατόμων με προβλήματα 

όρασης,  

(345 τρ.μ.) Κινητοί διάδρομοι πρόσβασης/οδηγοί,  

(16,2 τ.μ) Κινητά δάπεδα δημιουργίας χώρων σκίασης/ανάπαυσης,  

(4 τεμ.) Χώροι υγιεινής για ΑμεΑ,  

(3 τεμ.) Λυόμενο ξύλινο Αποδυτήρια για ΑμεΑ,  

(1 τεμ.) Κινητό  Αποδυτήρια για άτομα με προβλήματα όρασης 

(6 τεμ.) Ομπρέλες,  

(4 τεμ.) Πληροφοριακές πινακίδες.  

 

  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

       

     

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 1. Σύστημα αυτόνομης διάταξης πρόσβασης στη θάλασσα ατόμων με κινητικά 

προβλήματα  

Η εγκατάσταση της διάταξης, για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην θάλασσα, 

προβλέπεται να γίνει στις παραλίες ΈΛΛΗ, ΑΦΑΝΤΟΥ και ΦΑΛΗΡΑΚΙ. 

 

1.1 Διάταξη αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα με φωτοβολταϊκό σύστημα 

ρευματοδότησης 

Διάταξη αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα  

Η διάταξη θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση CE και να είναι κατάλληλη για χρήση από ΑμεΑ. Θα 

βοηθά τα άτομα να μπαίνουν και να βγαίνουν με ασφάλεια στη θάλασσα.  

Η μη μόνιμη κινητή διάταξη θα είναι εξοπλισμένη με πτυσσόμενο διάδρομο, πάνω στον οποίο θα 

κινείται τροχήλατο κάθισμα. Θα παρέχει αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη 

θάλασσα. Ο χρήστης αφού προσεγγίσει τη διάταξη ακολουθώντας τους διαδρόμους πρόσβασης, θα 

επιβιβάζεται στο τροχήλατο κάθισμα της διάταξης. Μέσω του τηλεχειριστηρίου, θα ενεργοποιεί τον 

μηχανισμό κίνησης κινώντας το κάθισμα προς τη θάλασσα. Στο τέλος της διαδρομής, θα βρίσκεται σε 

τέτοιο βάθος ώστε να μπορεί να κολυμπήσει. Για την έξοδο στην Παραλία θα ακολουθεί την 

αντίστροφη διαδικασία. 

Η μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα θα πρέπει να αποτελεί ένα 

ενιαίο σύνολο και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

- Διάδρομο κύλισης του καθίσματος 

Συναρμολογούμενη ή πτυσσόμενη ή άλλη κατάλληλη κατασκευή από υλικό κατασκευής ειδικά 

διαμορφωμένο μέταλλο κατάλληλης αντοχής ανοξείδωτο (π.χ. χάλυβα ή ανοδυομένο αλουμίνιο), 

πάνω στην οποία θα κινείται το τροχήλατο κάθισμα του χρήστη μέχρι του επιθυμητού βάθους στην 

θάλασσα.  

- Τροχήλατο Κάθισμα 

Το κάθισμα του θα πρέπει να έχει εργονομική κατασκευή, στρογγυλεμένες άκρες για αποφυγή 

ατυχημάτων και  να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλα υλικά για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον 

(π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο), διάτρητο ύφασμα για να στεγνώνει γρήγορα κ.λ.π).  

- Ερμάριο – Πίνακας ελέγχου 

Κατασκευή από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο στο εσωτερικό της οποίας θα βρίσκονται: Κινητήριος 

μηχανισμός του καθίσματος, Ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου, Μπαταρίες τροφοδοσίας, Φορτιστής 

μπαταριών δικτύου 220 V και το Σύστημα μετάδοσης κίνησης.  

- Ασύρματο χειρισμό 



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Για την αυτόνομη πρόσβαση του χρήστη στη θάλασσα απαιτείται η χρήση τηλεχειριστήριου για τον 

έλεγχο της κίνησης. Το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να έχει μεγάλη εμβέλεια και να έχει ευδιάκριτα 

κουμπιά για την επιλογή της κατεύθυνσης. 

Τα ελάχιστα στοιχεία απαιτήσεων της διάταξης, είναι τα ακόλουθα: 

Μέγιστο ωφέλιμο βάρος : 120 kg 

Συντελεστής ασφαλείας μέσων ανάρτησης : τουλάχιστον 1,8 

Τύπος ρεύματος  τροφοδοσίας κινητήρων : Συνεχές ρεύμα 12Vdc/24Vdc  

Ταχύτητα κίνησης καθίσματος :  Μικρότερη από 0.15 m/sec  

Μέγιστη κλίση του διαδρόμου : 11
ο
  

Μέγιστος αριθμός χρήσεων ανά ημέρα: τουλάχιστον 30 

Ύψος καθίσματος από το έδαφος : περίπου 50-55 cm 

Για τις ανάγκες της επαναφόρτισης των μπαταριών της διάταξης, αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη 

θάλασσα, θα υπάρχει εγκατεστημένη διάταξη  Φ/Β συστήματος. 

ΟΜΑΔΑ 2. Σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα & στην ακτή ατόμων με 

προβλήματα όρασης 

Η παρούσα, προβλέπει την προμήθεια μη μόνιμης διάταξης, για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με 

μερική ή καθόλου όραση, στην παραλία ΛΙΝΔΟΥ. 

 

2.1 Μη μόνιμη διάταξη αυτόνομης καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης 

Η μη μόνιμη διάταξη, θα καθοδηγεί τα άτομα με μερική ή καθόλου όραση στην παραλία και θα τους 

επιτρέπει να εισέρχονται στη θάλασσα, να κολυμπούν ελεύθερα και να επιστρέφουν στην θέση τους, 

χωρίς συνοδό. Θα ενημερώνει τον χρήστη για την γεωγραφική του θέση κατά την κολύμβηση, την 

απόσταση του από την παραλία, το βάθος του νερού κ.ά.  

 

Εξαρτήματα  συστήματος (kit) Ποσότητα 

Επιτραπέζια κεραία σημάτων. 

Θα λαμβάνει τα σήματα κινδύνου σε περίπτωση κλήσης από 

έναν χρήστη. Να είναι αυτόνομη και να διαθέτει 

επαναφορτίσιμη μπαταρία.  

 

 

1 τεμ 

Επιδαπέδιος πίνακας υποδοχής. 

Θα πρέπει να βρίσκεται στην είσοδο της παρέμβασης, όπου ο 

χρήστης θα  ενημερώνεται για τον τρόπο λειτουργίας του 

συστήματος.  

Ο σκελετός του να είναι ανοξείδωτος, κατά προτίμηση 

κατασκευασμένος από αλουμίνιο ή χάλυβα. Να διαθέτει 

εξωτερική κάλυψη Ip67.  Στην επιφάνειά του θα φέρει κείμενο 

και λογότυπα που θα ζητηθούν από τον Δήμο. 

 

 

  

1 τεμ 

Πίνακας καθοδήγησης εδάφους. 

Θα πρέπει να ενημερώνει το χρήστη για τη διάταξη των 

σημαδούρων στη θάλασσα, την μετακίνηση στην παραλία και 

την είσοδο στο νερό. Να διαθέτει σημεία απόθεσης και 

παραλαβής μπαστουνιού και πετσέτας, με αναγνώσιμα σύμβολα 

ίδια με τα σύμβολα αφής τα οποία θα διαθέτουν οι φάροι 

εδάφους. Θα δραστηριοποιείται από έναν πομπό, με τον οποίο 

θα έχουν εξοπλιστεί οι χρήστες. Θα είναι ενεργειακά αυτόνομος 

και θα τροφοδοτείται από ηλιακό πίνακα και μια μπαταρία για 

 

 

 

 

1 τεμ 
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την βέλτιστη αυτονομία για την περίοδο χρήσης του. Ο σκελετός  

να είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

Θα διαθέτει εξωτερική κάλυψη Ip67. Στην επιφάνειά, θα φέρει 

κείμενο/λογότυπα που θα ζητηθούν από τον Δήμο. 

Κώνος εδάφους με αισθητήρα αφής. 

Να είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας, ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες. Να είναι 

εφοδιασμένος με αναγνώσιμα σύμβολα για να επιτρέπει στον 

χρήση τον εντοπισμό του και ένδειξη κατειλημμένου. 

 

 

4 τεμ 

Σημαδούρες προσανατολισμού θαλάσσης. 

Να διαθέτουν μηχανισμό ηχητικών σημάτων, από συμπαγές 

υλικό Ip67 και στηρίγματα μηχανισμού από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τα ηχητικά σήματα, να επιτρέπουν τον προσανατολισμό στα 

άτομα με δυσκολίες όρασης. Με τη βοήθεια τηλεχειριστηρίου, 

θα λαμβάνουν πληροφορίες (Βάθος θάλασσας, αρίθμηση/θέση 

σημαδούρας, υπολογισμός της απόστασης) για την ελεύθερη 

κολύμβηση. Ο μηχανισμός θα τροφοδοτείται από ηλιακό 

συλλέκτη, που θα εξασφαλίζει με μπαταρία, τη βέλτιστη 

αυτονομία για τις ώρες χρήσης του εξοπλισμού. Ο όγκος και το 

ύψος της κάθε σημαδούρας να είναι τα κατάλληλα για τον 

συγκεκριμένο σκοπό, και το  χρώμα  αυτών να είναι έντονο(π.χ. 

πορτοκαλί ή κόκκινο). 

 

 

 

 

 

              4 τεμ 

Αδιάβροχο τηλεχειριστήριο. 

Θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον πίνακα παραλίας και 

τις σημαδούρες θάλασσας, για να επιτρέπει στο χρήστη τον 

εύκολο προσανατολισμό του. Το τηλεχειριστήριο θα πρέπει  να 

είναι πλήρως στεγανό, για χρήση μέσα στη θάλασσα και να 

διαθέτει τρία κουμπιά, για  αίτημα τοποθεσίας και μετακίνησης 

κατά την κολύμβηση, αίτημα οδηγιών επιστροφής στην παραλία 

και αίτημα αναζήτησης βοήθειας έκτακτης ανάγκης. 

 

 

 

 

4 τεμ 

 

Το άτομο με μερική ή καθόλου όραση, καθοδηγούμενο από τους διάδρομους κυκλοφορίας στην 

παραλία, θα οδηγείται στο σημείο εποπτείας της παραλίας, όπου θα ενημερώνεται για την χρήση του 

συστήματος και θα παραλαμβάνει το τηλεχειριζόμενο πομπό. Ακολουθώντας τις οδηγίες και μέσω 

των διαδρόμων κυκλοφορίας θα προσεγγίζει τη επισημασμένη θέση του στην παραλία και τον πίνακα 

παραλίας. Μόλις το άτομο εισέλθει στο νερό θα πιέζει το πρώτο κουμπί στο τηλεχειριστήριο. 

Αμέσως, η πλησιέστερη σημαδούρα προσανατολισμού θα δίνει χρήσιμες ηχητικές πληροφορίες. Το 

άτομο θα προσανατολίζεται και θα κολυμπάει από τη μία σημαδούρα στην άλλη. Πατώντας το 

δεύτερο κουμπί, θα λαμβάνει ηχητικό σήμα που θα του επιτρέπει την επιστροφή προς την παραλία. 

Σε περίπτωση ανάγκης, θα πατάει το τρίτο κουμπί στο τηλεχειριστήριο, το οποίο θα ειδοποιεί 

αμέσως, τον επόπτη παραλίας ή τον ναυαγοσώστη. 

 

ΟΜΑΔΑ 3. Σύστημα πρόσβασης ΑμεΑ στην ακτή και στην θάλασσα 

 

3.1 Κινητός διάδρομος πρόσβασης 
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Η εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού, προβλέπεται να γίνει στις παραλίες ΈΛΛΗ, ΑΦΑΝΤΟΥ, 

ΦΑΛΗΡΑΚΙ και ΛΙΝΔΟΥ. 

 

Οι διάδρομοι προσπέλασης στην ακτογραμμή των λουομένων αλλά κυρίως των ΑμεΑ και των 

εμποδιζόμενων ατόμων, πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1,50m έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

πλήρης περιστροφή αναπηρικού αμαξιδίου, χωρίς την συμμετοχή άλλου ατόμου.  

 

Να είναι από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή ότι 

είναι από ανακυκλωμένα υλικά και πλήρως ανακυκλώσιμοι. Να είναι εύκολο να μετακινηθούν και να 

τοποθετηθούν ή να μαζευτούν. Για το λόγο αυτό το βάρος τους να είναι έως 1,5 Kgr/τετρ. μέτρο. Στην 

μέση και στα άκρα τους, για την εξυπηρέτηση των ατόμων με μειωμένη όραση, να φέρουν λευκές 

διαγραμμίσεις όδευσης. Να αποτελείται από ενιαία μονοκόμματα τμήματα μήκους τουλάχιστον 

πέντε μέτρων, τα οποία  να έχουν την δυνατότητα της μεταξύ τους σύνδεσης  κατά μήκος, με ειδικό 

και ασφαλή τρόπο. Ο βαθμός προστασίας από κλοπή ή βανδαλισμούς πρέπει να  είναι σημαντικός.  

Η στερέωσή τους στο έδαφος να γίνεται με κατάλληλους γαλβανισμένους πασσάλους σχήματος U, 

μήκους τουλάχιστον 0,4 m. Θα πρέπει να τοποθετείται χωρίς ειδικευμένο προσωπικό ή εξοπλισμό και 

χωρίς να έχει προηγηθεί ιδιαίτερη προεργασία. Δεν θα αλλοιώνεται από θαλασσινό νερό, χημικές και 

αλκαλικές ουσίες ή υδρογονάνθρακες και θα πρέπει να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες (έως 80οC) 

καθώς και στην ηλιακή ακτινοβολία. Να είναι κατασκευασμένοι από αντιολισθητικό τρισδιάστατο 

συνθετικό πλέγμα, με κατασκευή που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο χτυπημάτων/τραυματισμών. Η 

συνεχόμενη πλέξη και όχι διακεκομμένη, πάχους έως δέκα χιλιοστά θα προσφέρει ασφαλή διάβαση. 

Η επιφάνεια του θα παραμένει αντιολισθητική ακόμα και με διαβροχή και να κατατεθεί βεβαίωση 

δοκιμών ολισθηρότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 51097:92 & DIN  51130:94 ή ισοδύναμα, η 

οποία θα αναφέρει τα αποτελέσματα των δοκιμών. Πρέπει να διαθέτει άριστη αντοχή σε εφελκυσμό 

(τουλάχιστον 120 kN/m). Να κατατεθεί δήλωση/βεβαίωση του κατασκευαστή ότι οι δοκιμές αντοχής 

εφαρμόζονται σύμφωνα με το ISO13934. Επίσης, η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει  

πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001, ISO 14001 και ISO 18001 ή ισοδύναμα εν’ 

ισχύ. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η προμήθεια των υλικών για την σύνδεση και της στερέωσής 

στο έδαφος, όπως και η τοποθέτησή τους σε πλήρη λειτουργία/χρήση. Στην τεχνική προσφορά να 

κατατεθούν οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης, στην Ελληνική Γλώσσα.  

 

3.2 Κινητά πάνελ δημιουργίας χώρων στάθμευσης &σκίασης 

Η παρούσα, προβλέπει την προμήθεια για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, στις παραλίες 

ΕΛΛΗ, ΑΦΑΝΤΟΥ και ΦΑΛΗΡΑΚΙ. 

 

Τα κινητά πάνελ θα προσφέρονται για την κίνηση και πρόσβαση αμαξιδίων, θα είναι κατάλληλα για 

χρήση σε παραλίες και πρόκειται να τοποθετηθούν παραπλεύρως των διαδρόμων και να 

χρησιμοποιηθούν ως χώροι προσωρινής στάσης-ανάπαυσης κατά την κίνηση των εξυπηρετούμενων 

επισκεπτών και αμαξιδίων στις επιλεγμένες παραλίες του Δήμου, όπου πρόκειται να εγκατασταθούν 

οι μη μόνιμες υποδομές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα. Τα προσφερόμενα 

πάνελ θα παρέχουν αποτελεσματική επιφάνεια πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια, με βάρος 

φόρτωσης τουλάχιστον 25t/m2. 

 

Θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1,50 m και μήκος τουλάχιστον 1,80 m. Θα είναι κατασκευασμένα από 

100% ανακυκλώσιμο πλαστικό HDPE, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές 

συνθήκες. Θα εφαρμόζουν σταθερά πάνω στο έδαφος και θα συνοδεύονται από ασφαλές σύστημα 

σύνδεσης. Θα είναι από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και  θα τοποθετούνται/αφαιρούνται 
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εύκολα και γρήγορα. Για αυτό το λόγο το βάρος τους, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 15 

Kgr/m2.  

 

Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνεται χωρίς ειδικευμένο προσωπικό ή εξοπλισμό και χωρίς  ιδιαίτερη 

προπαρασκευαστική εργασία. Τα πάνελ δεν θα αλλοιώνονται από θαλασσινό νερό, χημικές και 

αλκαλικές ουσίες ή υδρογονάνθρακες και θα πρέπει να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες καθώς και 

στην ηλιακή ακτινοβολία. Στην προσφερόμενη τιμή, θα συμπεριλαμβάνονται περαιωμένη η εργασία 

και το κόστος του  συνόλου των απαιτούμενων υλικών για τη σύνδεση των πάνελ και την στερέωσή 

τους στο έδαφος. Επίσης, η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει  πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας της σειράς ISO 9001, ISO 14001 και ISO 18001 ή ισοδύναμα εν’ ισχύ. 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ 4. Υποδομή βοηθητικού εξοπλισμού στην παραλία 

4.1  Κινητή τουαλέτα ΑμεΑ 

Η παρούσα, προβλέπει την προμήθεια για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, στις παραλίες 

ΕΛΛΗ, ΑΦΑΝΤΟΥ, ΦΑΛΗΡΑΚΙ και ΛΙΝΔΟΥ. 

 

Οι προσφερόμενες κινητές τουαλέτες, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στον κανονισμό UNIEN 16194 ή άλλο ισοδύναμο και η συμφωνία αυτή, να δηλώνεται από 

τον κατασκευαστικό οίκο, είτε με βεβαιώσεις, είτε με οποιοδήποτε κατάλληλο έντυπο/έγγραφο το 

οποίο θα αποδεικνύει τα ανωτέρω. 

 

Οι εσωτερικές διαστάσεις της, να επιτρέπουν την περιστροφή των αναπηρικών αμαξιδιών κατά 360
Ο
 

και να είναι διαστάσεων, περίπου 1,60 m,x1,60 m. Το ύψος της καμπίνας, θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2,20 m. Η καμπίνα της τουαλέτας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 

πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους, ανθεκτικό στις θερμοκρασιακές μεταβολές. Το δάπεδο θα 

πρέπει να είναι απαραιτήτως αντιολισθητικό, για την αποφυγή πτώσεων. Τα εσωτερικά τοιχώματα 

και το δάπεδο της τουαλέτας θα πρέπει να είναι λεία, με μη πορώδη επιφάνεια, ώστε να 

αποφεύγεται η απορρόφηση των μικροβίων και να διευκολύνεται ο τέλειος καθαρισμό τους. Τα 

μεταλλικά εξαρτήματα, να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτα υλικά, ανθεκτικά στο θαλάσσιο 

περιβάλλον . 

 

Η καμπίνα της τουαλέτας θα  πρέπει να διαθέτει σύστημα αερισμού για τον επαρκή αερισμό της και 

να διαθέτει δεξαμενή λυμάτων. Στην δεξαμενή, να υπάρχει σύστημα εξαερισμού και δυνατότητα 

εισροής κατάλληλου χημικού υγρού για τη διάλυση και την τέλεια κάλυψη των αποβλήτων. Η 

καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει ισχυρής κατασκευής μεντεσέδες, οι οποίοι θα στηρίζουν την πόρτα 

του θαλάμου της τουαλέτας. Τα τοιχώματα της καμπίνας θα πρέπει να είναι συναρμολογημένα ώστε 

να υπάρχει η στεγανότητα του θαλάμου. Επίσης, να διαθέτει εσωτερικά εύχρηστο μηχανισμό 

ασφάλισης ενώ, σε περίπτωση ανάγκης, θα μπορεί να ξεκλειδώνεται εξωτερικά.  

 

Η καμπίνα να διαθέτει σύστημα εξουδετέρωσης οσμών, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς, 

χωρίς την ανάγκη μπαταριών. Η εξουδετέρωση, θα πρέπει να επιτυγχάνεται με διάχυση ενεργών 

συστατικών αέριας μορφής, για την αποφυγή δημιουργίας βακτηριδίων και μυκήτων. Να αναφερθεί 

η χρονική διάρκεια δράσης του υλικού απόσμησης, το οποίο δεν θα πρέπει να παρουσιάζει 

τοξικότητα και να μην προκαλεί αλλεργίες, δεδομένου του ότι η χρήση του θα γίνεται σε δημόσιους 

χώρους και να κατατεθούν σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή. Επίσης, να κατατεθεί φύλλο 

δεδομένων ασφαλείας της κατασκευάστριας εταιρείας για το ανωτέρω υλικό. 
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 Η τουαλέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα παρελκόμενα: 

 

 Λεκάνη από ανθεκτικό υλικό με σκέπασμα και άνετο κάθισμα, κλειστού τύπου που δεν θα 

επιτρέπει την οπτική επαφή με τα λύματα.  

 Καλαθάκι μικροαπορριμμάτων. 

 Θήκη για χαρτί υγείας. 

 Δεξαμενή αποβλήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 130 λίτρα.  

 Νυχτερινό φωτισμό με ηλιακή ενέργεια. 

 Υλικό απόσμησης διάρκειας τουλάχιστον για 3 μήνες. 

 

 

4.2 Μη μόνιμο λυόμενο ξύλινο αποδυτήριο ΑμεΑ 

Μη μόνιμο λυόμενο ξύλινο αποδυτήριο ΑμεΑ 

Η τοποθέτηση του μη μόνιμου ξύλινου αποδυτηρίου, προβλέπεται να γίνει στις παραλίες ΈΛΛΗ, 

ΑΦΑΝΤΟΥ και ΦΑΛΗΡΑΚΙ. 

 

Το αποδυτήριο, θα πρέπει να καλύπτει τους κανονισμούς για πρόσβαση από άτομα με δυσκολίες 

κίνησης. Το δάπεδο που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να έχει ισοπεδωθεί σωστά και μπροστά να 

διαθέτει ικανό χώρο ελιγμών των αναπηρικών αμαξιδίων. 

 

Η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστα χαρακτηριστικά όπως :  

 

● Οι διαστάσεις της καμπίνας θα είναι τουλάχιστον  2,20 m Χ 2,20 m και ύψος μεταξύ  2,20 με 

2,30  m και το άνοιγμα της πόρτας θα είναι τουλάχιστον 1,1 m.  

● Η επίστρωση του δαπέδου είναι αντιολισθητική και να αποτελείται από σανίδια 

εμποτισμένης ξυλείας τοποθετημένα με διάκενο 6 mm-7 mm.  

● Τα τοιχώματα του αποδυτηρίου να είναι από εμποτισμένη ξυλεία, και θα έχουν ύψος 1.8 m 

έως 1.9 m. Μεταξύ των τοιχωμάτων και του εξοπλισμού θα υπάρχει ελεύθερος χώρος, 

διαμέτρου 1.5 m τουλάχιστον, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ΓΟΚ για την κίνηση των  

αναπηρικών  αμαξιδίων. 

● Τα μεταλλικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν (μεντεσέδες, κοχλίες / περικόχλια, 

πόμολα κλπ.) θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτα υλικά εξαιρετικής αντοχής στη 

θαλάσσια διάβρωση.  

● Η πόρτα του θαλάμου να ανοίγει προς τα έξω και θα αναρτάται σε ισχυρής κατασκευής 

μεντεσέδες ώστε να αντέχει στους πολύ δυνατούς ανέμους. Εσωτερικά θα ασφαλίζει με 

εύχρηστο μηχανισμό (περιστροφική χειροκίνητη κλειδαριά, σύρτη κλπ.) ο οποίος θα μπορεί 

να ξεκλειδώνει και εξωτερικά σε περίπτωση ανάγκης. 

● Εντός τους αποδυτηρίου θα υπάρχει πάγκος διαστάσεων 0.70 m Χ 1,50 m, σε ύψος 0,50 m 

από το δάπεδο, όπου θα μπορεί να κάθεται ο χρήστης αμαξιδίου. Περιμετρικά του 

πάγκου, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες χειρολαβές για την υποβοήθηση του χρήστη.  

● Καλαθάκι για χαρτιά και απορρίμματα.  

● Κρεμάστρες ρούχων σε ύψος  περίπου 1,20 m και 1,80 m  από το δάπεδο. 

● Κατάλληλη σήμανση. 
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● Επίσης, στο αποδυτήριο θα είναι εγκατεστημένο αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, που θα 

περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 

● - Φωτοβολταϊκό πάνελ τουλάχιστον 300 watt 

● - Ρυθμιστή φόρτισης μπαταριών 

● - Μπαταρία φωτοβολταϊκού συστήματος 12v -100 ah τουλάχιστον 

● - Αντιστροφέα τάσης (Inverter DC-AC 230V) 

● - Βάση στήριξης, καλωδιώσεις, πρίζα ρευματοδότησης. 

 

 

4.3 Ομπρέλες σκίασης  

Η παρούσα, προβλέπει την προμήθεια για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, στις παραλίες : 

ΕΛΛΗ, ΑΦΑΝΤΟΥ και ΦΑΛΗΡΑΚΙ. 

 

Οι ομπρέλες θα είναι ψάθινες με επένδυση από καλάμι και με ειδικό τρόπο πλέξης για μεγάλη 

αντοχή στο χρόνο. Η διάμετρός τους, θα είναι τουλάχιστον 2,30 m. Θα τοποθετηθούν στην παραλία. 

 

Ο σκελετός να είναι από σωλήνα γαλβάνιζέ ½ ίντσας και  με οκτώ ενσωματωμένες αντηρίδες πάχους 

1,6 mm. Ενισχυμένη, δυνατή πλέξη με έξι δεσίματα και πάχος πλέξης 4-6cm. Με διπλό προστατευτικό 

κάλυμμα. Εσωτερικά και εξωτερικά στην κορυφή της ομπρέλας τοποθετούνται όλα τα καλάμια 

ενδιάμεσα από διπλό λαμαρινάκι, ώστε να προστατεύονται τα καλάμια και να παραμένουν σταθερά, 

σφιγμένα και ανέπαφα κατά τις μετακινήσεις και την τοποθέτηση μετά από κάθε φύλαξη. Κολάρο – 

σφιγκτήρας δύο σημείων ενσωματωμένο στην κεντρική σωλήνα πάχους 5 mm για καλύτερη στήριξη 

της ομπρέλας στον πάσσαλο. Κρυφές κόντρες έξι σημείων. Σύστημα εξάγωνης πυραμίδας με 16 mm 

μασίφ σιδήρου (ενσωματωμένο στην κεντρική σωλήνα) για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στον αέρα έως 

και δέκα μποφόρ χωρίς αντηρίδες. Με ορθοστάτη διαμέτρου 8 cm και ύψους 3 m.  

Στην τιμή προσφοράς, περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθώς και όλες οι 

εργασίες και τα μικροϋλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση των ομπρελών. 

 

4.4 Κινητό Αποδυτήριο για άτομα με προβλήματα όρασης 

Η παρούσα, προβλέπει την προμήθεια για την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης, στην 

παραλία : ΛΙΝΔΟΥ. 

 

Το κινητό αποδυτήριο θα πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής και θα πρέπει να έχει εργονομική και 

λειτουργική διαρρύθμιση, ενώ οι εσωτερικές διαστάσεις  να είναι περίπου 1,60m,x1,60m. 

Η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει ισχυρής κατασκευής και κατάλληλου μεγέθους μεντεσέδες, οι 

οποίοι θα πρέπει να είναι ικανοί να στηρίξουν την πόρτα του θαλάμου, στην περίπτωση ισχυρών 

ανέμων. Επίσης, σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να ξεκλειδώνει και εξωτερικά, ενώ θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

 - κατάλληλο μηχανισμό για το κλείδωμα της καμπίνας  

 - μικρό καλάθι απορριμμάτων  

 - επαρκή αριθμό κρεμαστρών για την εναπόθεση των ενδυμάτων  

 - σύστημα αερισμού για τον επαρκή αερισμό. 
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Τα υλικά κατασκευής της καμπίνας και του δαπέδου, θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στις 

θερμοκρασιακές μεταβολές. Τα υλικά και η επιφάνεια της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

ώστε καθαρίζονται εύκολα. Τόσο τα εσωτερικά τοιχώματα της καμπίνας όσο και τα δάπεδα αυτής, θα 

πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό, θα πρέπει να έχουν  λεία, μη πορώδη 

επιφάνεια, ώστε να μην συσσωρεύονται μικρόβια.  

 

Το δάπεδο της καμπίνας, να είναι αντιολισθητικό ώστε να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα. Όλα τα 

μεταλλικά εξαρτήματα θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτα, ανθεκτικά στη θαλάσσια διάβρωση. Τα 

τοιχώματα της καμπίνας θα πρέπει να είναι συναρμολογημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η στεγανότητα του θαλάμου. 

 

 

4.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ  

Η παρούσα, προβλέπει την προμήθεια για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, στις παραλίες 

:ΕΛΛΗ, ΑΦΑΝΤΟΥ, ΦΑΛΗΡΑΚΙ και ΛΙΝΔΟΥ. 

Οι προσφερόμενες πινακίδες θα είναι κατάλληλες για την πληροφόρηση του κοινού για τον 

υπάρχοντα εξοπλισμό στις παραλίες για ΑμεΑ. Θα είναι αλουμινίου και τα χρώματα που θα έχουν 

είναι :  Υπόβαθρο  Μπλε,  Χαρακτήρες – Σύμβολα   Άσπρο. Το σχήμα τους θα είναι ορθογώνιο με 

διαστάσεις 0,40 m (Πλάτος) Χ 0,40 m (Ύψος) τουλάχιστον. Η πινακίδα να είναι πάχους τουλάχιστον 3 

mm και θα συνδέεται/στηρίζεται σε μεταλλικό στύλο ύψους 3 m διαμέτρου 2’’. 

 

Με την τεχνική προσφορά να κατατεθούν: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλος ο εξοπλισμός θα έχει υψηλή προστασία ασφάλειας και υγιεινής των 

χρηστών και ότι θα ικανοποιεί απόλυτα τις  απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

2.  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Το διάστημα 

παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από δέκα (10) 

ημέρες.  

3.  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν εκτελέσει σχετικές συμβάσεις 

προμηθειών σε φορείς του Δημοσίου, όμοιου ή παρόμοιου τύπου, για τα είδη στα οποία 

υποβάλλει προσφορά.  

4.  Υπεύθυνη δήλωση  για  την  εκπαίδευση  του προσωπικού  του  Δήμου  για  το  χειρισμό και για 

τη συντήρηση του εξοπλισμού.  

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα είναι μη μόνιμου χαρακτήρα. Θα 

γίνεται με απλή στερέωση, χωρίς μόνιμη σύνδεση με το έδαφος και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών 

και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) και του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/A/19-

12-2001). 
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Γενικές υποχρεώσεις 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να λάβει γνώση των ειδικών 

συνθηκών εργασίας και  θα πρέπει: 

 

1. Η μεταφορά των υλικών και οι εργασίες επισκευών να εκτελούνται σε συνεννόηση με την 

Υπηρεσία. Οι εργασίες εγκατάστασης δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να προκαλούν όχληση 

στους περιοίκους, τουλάχιστον κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

2.  Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης, χωρίς ελαττώματα, και οι χώροι θα παραδοθούν απαραίτητα 

καθαροί και απαλλαγμένοι από άχρηστα υλικά, τα οποία θα απομακρυνθούν εκτός του 

χώρου παρεμβάσεως των παραλιών. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και της 

αρμόδιας υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Να τους ενημερώνει για 

οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει. 

4. Στην προσφορά, θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού έως δύο 

ημέρες, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 

 

 

Β)Μεθοδολογία υλοποίησης 

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Η διάρκεια για τη   σύμβαση  ορίζεται το διάστημα των (3) τριών μηνών  

Οι χρόνοι παράδοσης αναλύονται στο άρθρο 5 και 6 της παρούσης  

Υπεργολαβία όπως αναφέρονται στη παρούσα  

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης όπως αναφέρονται στη παρούσα  

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  όπως περιγράφονται στη παρούσα  

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη όπως περιγράφονται στη παρούσα  

Προαιρέσεις όπως περιγράφονται στη παρούσα 

Παρατάσεις όπως περιγράφονται στη παρούσα 

Τροποποίηση Σύμβασης όπως περιγράφονται στη παρούσα 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους  και  περιλαμβάνεται ως Υποέργο 
Νο1 της Πράξης  με τίτλο «Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ στις 
παραλίες Δήμου Ρόδου»  με Κωδικό ΟΠΣ 5021493, η οποία έχει ενταχθεί με βάση την 

απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4650/1503/Α3/26.07.2018, την με αρ. πρωτ. 

1212/Β3/250/27.02.2019 1
η
 τροποποίησή αυτής και την με αρ. πρωτ. 638/Β3/166/06.02.2020 2

η
 

τροποποίηση αυτής, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στον άξονα προτεραιότητας 03 

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο 
Αιγαίο)» του Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, με 
εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 1551 με  χρηματοδότηση από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημόσιων Επενδύσεων με αριθμό ενάριθμο έργου  2018ΣΕ15510025. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  : 199.719,88  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 1:Σύστημα αυτόνομης διάταξης πρόσβασης στη θάλασσα ατόμων με κινητικά 
προβλήματα 
1.1 Διάταξη αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα 

με φωτοβολταϊκό σύστημα ρευματοδότησης 
τεμάχιο 3 23.196,46 69.589,38 

ΣΥΝΟΛΟ 69.589,38 

Φ.Π.Α.13% 
 

9.046,62 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

78.636,00 
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ΟΜΑΔΑ 2:Σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα & στην ακτή ατόμων με προβλήματα 
όρασης  

2.1 Διάταξη αυτόνομης καθοδήγησης ατόμων με 
προβλήματα όρασης τεμάχιο 1 30.869,50 30.869,50 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

30.869,50 

Φ.Π.Α.24% 
 

7.408,68 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

38.278,18 

  
Ομάδα 3: Σύστημα πρόσβασης ΑμεΑ στην ακτή και στη θάλασσα 
3.1 Κινητός διάδρομος πρόσβασης 

 

τρ. 
μέτρα 

345 199 68.655.00 

3.2 Κινητά πάνελ δημιουργίας χώρων 
στάθμευσης & χώρων σκίασης – ανάπαυσης 

τεμάχιο 6 288,00 1.728,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

70.383,00 

Φ.Π.Α.24% 
 

16.891,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

87.274,92 

Ομάδα 4: Υποδομή Βοηθητικού εξοπλισμού στην παραλία 

4.1 Χώρος Υγιεινής τεμάχιο 4 3.000,00 12.000,00 

4.2 Μη μόνιμο λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο ΑμεΑ τεμάχιο 3 4.250,00 12.750,00 

 Κινητό αποδυτήριο ατόμων με προβλήματα 
όρασης 

τεμάχιο 1 2.460,00 2.460,00 

4.3 Ομπρέλες σκίασης τεμάχιο 6 200,00 1.200,00 

4.4 Πληροφοριακή πινακίδα τεμάχιο 4 117,00 468,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

28.878,00 

Φ.Π.Α.24% 
 

6.930,72 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

35.808,72 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (Ομάδας 1, Ομάδας 2, Ομάδας 3 & Ομάδας 4) 
  

199.719,88 

              ΦΠΑ 13% 
 

9.046,62 

              ΦΠΑ 24% 
 

31.231,32 

                                             ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
 

239.997,82 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ρόδος, …../…../2019 
………………….. 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ρόδος, ……/……/2019 
………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
        Η παρούσα  Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους  σύμφωνα με 
τους οποίους θα εκτελεστεί η  προμήθεια ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
 
Άρθρο 2ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό 
με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 
 
Άρθρο 3ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και 
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε 
διάστημα 10 δέκα ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της 
ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
Άρθρο 4ο - Σύμβαση  
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση 
του Ν4412/2016. 
 
Άρθρο 5ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως  
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει 
με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το 
ύψος της οποίας είναι 5% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη  ……. μήνες μετά την υπογραφή 
της. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 
  
Άρθρο 6ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 
 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα του 
Ν.4412/2016. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα 
ανάλογα χωρίς φθορές. 
 
Άρθρο  7ο - Πλημμελής κατασκευή 
Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  
τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 8ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις και τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα  βαρύνει το  Δήμο. 
 
Άρθρο 9ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 
Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα του 
Ν4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο 
τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές 
περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  Η πληρωμή θα γίνεται εντός δύο μηνών από 
την υποβολή του τιμολογίου και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 
ημερών καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
προμηθευτή.  
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Άρθρο 10ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  
λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή 
ελλιπή τεχνική προσφορά.                    
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Σαν υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς θα χρησιμοποιηθεί από το συμμετέχοντα ο πίνακας 
της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 1:Σύστημα αυτόνομης διάταξης πρόσβασης στη θάλασσα ατόμων με κινητικά 
προβλήματα 
 
1.1 Διάταξη αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα 

με φωτοβολταϊκό σύστημα ρευματοδότησης 
τεμάχιο 3   

                                                                                                                             
ΣΥΝΟΛΟ 

                                                                                  
Φ.Π.Α.13% 

                                                                                                                             
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΟΜΑΔΑ 2:Σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα & στην ακτή ατόμων με προβλήματα 
όρασης 

  

2.1 Διάταξη αυτόνομης καθοδήγησης ατόμων με 
προβλήματα όρασης τεμάχιο 1   

                                                                                                                 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                                                                                                             
Φ.Π.Α.24% 

                                                                                  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

 

Ομάδα 3: Σύστημα πρόσβασης ΑμεΑ στην ακτή και στη θάλασσα 
 
3.1 Κινητός διάδρομος πρόσβασης 

 

τρ. 
μέτρα 

345   

3.2 Κινητά πάνελ δημιουργίας χώρων 
στάθμευσης & χώρων σκίασης – ανάπαυσης 

τεμάχιο 6   

                                                                                                                             
ΣΥΝΟΛΟ 

                                                                                       
Φ.Π.Α.24% 

                                                                                                                             
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

Ομάδα 4: Υποδομή Βοηθητικού εξοπλισμού στην παραλία 
 
4.1 Χώρος Υγιεινής τεμάχιο 4   

4.2 Μη μόνιμο λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο ΑμεΑ τεμάχιο 3   

 Κινητό αποδυτήριο ατόμων με προβλήματα 
όρασης 

τεμάχιο 1   

4.3 Ομπρέλες σκίασης  τεμάχιο 6   

4.4 Πληροφοριακή πινακίδα τεμάχιο 4   

                                                                                                                                
ΣΥΝΟΛΟ 

                                                                                                                       
Φ.Π.Α.24% 

                                                                                                                             
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
 
 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (Ομάδας 1, Ομάδας 2, Ομάδας 3 & Ομάδας 4)   
              ΦΠΑ 13%  
              ΦΠΑ 24%  

                                             ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και 
τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 
η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 Τ.Κ. 85100] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ] 
- Τηλέφωνο: [22410-35445] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [periousia@rhodes.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.rhodes.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

» 

CPV :  

3319620
0-2 

Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 

 και συμπληρωματικών CPV  :  

33193000-9  : Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 

34953000-2  : Ράμπες πρόσβασης 

34928480-6   : Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 

24955000-3   : Χημικές τουαλέτες 

 

 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον 

οικονομικό  

φορέα  Α: Πληροφορίες σχετικά με τον 

οικονομικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου 

(ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης 

ύ έα, α αφέρε άλ

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο
(διεύθυνση δικτυακού τόπου)

[……

] 

[……
] 
[……
] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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 Εάν 
ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα 

οποία 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) 
[……] 

 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) 

[……] 

 

 

 

 

δ) [] Ναι [] 
Όχι 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςv;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους

εμπλεκόμενους 

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) [……] 

 

 

 

Μορφοποιημένος πίνακας
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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:

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν   χρειάζεται,   δώστε   λεπτομερή  

στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

 

 Στήριξη: Απάντηση:  

Ο     οικονομικός     φορέας     στηρίζεται    

στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών. 

 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων  δεν 
στηρίζεται  ο οικονομικός φορέας 

 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται, καθώς οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την παρ. 

4.4.3. της διακήρυξης) 

 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να

αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι 

[]Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
οσοσ ό ης σύ βασης ο θα α αλάβο 

 Κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5, 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που  

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με  τις ενότητες  Α και  Β  του παρόντος μέρους και  

σύμφωνα με το μέρος  ΙΙΙ  για κάθε υπεργολάβο ή κατηγορία  υπεργολάβων).  
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                                                                Μέρος III: 
Λόγοι  αποκλεισμού 

 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με 
ποινικές καταδίκες 

 

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

1.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi· 

 

2.  δωροδοκίαvii,viii
· 

 

3.  απάτηix
· 

 

4.  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςx· 

 

5.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxi
 

 

6.  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii. 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές

καταδίκες: 

Απάντηση: 
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Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiii 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 ναι, 
αναφέρετεxv: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
[ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

 

α) Ημερομηνία:[   
], σημείο-(-α): [  
], λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 
 διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδ υακή δ εύθυ αρχή ήΣε  περίπτωση  καταδικαστικής 

απόφασης,  ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ή φόρων ή ε ορών 

[] 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; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

 

γ.2)[ ]·

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

 

γ.2)[ ]·
 

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον 

αφορά  την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): xx 



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1Α) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςii, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή 
ιδιωτικούςiii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγρα
φή 

ποσά ημερομ
ηνίες 

παραλήπ
τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι 
τα ακόλουθα:  

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςiv το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

6) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 

 



                                  

                                        

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 

 



 

 

 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  
 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια 
επιλογής 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει το κάτωθι πεδίο για όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής. 

 

Εκπλήρωση  όλων  των

 απαιτούμενων 

Απάντηση 

Πληροί  όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής,  σύμφωνα  με  τις  παρ. 
2.2.4.  της διακήρυξης; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων 

 

Δεν  απαιτείται  στην  προκειμένη  περίπτωση  η  συμπλήρωση  του  μέρους  V  
από  τον  συμμετέχοντα οικονομικό φορέα. 

 

 

Μέρος VΙ: Τελικές 
δηλώσεις 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxxi, εκτός εάν : 

 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxii. 

 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 
σχετικά έγγραφα. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Ρόδου,   
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της 
σύναψης της σύμβασης για την προμήθεια: «Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης 
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ΑμεΑ στις παραλίες Δήμου Ρόδου» 

- CPV 33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 

 και συμπληρωματικού CPV  : 33193000-9, 34953000-2 ,34928480-6, 24955000-3 

και αρ. πρωτ. διακήρυξης: ………………………... 
 

Ημερομηνία, τόπος και  υπογραφή(-
ές): [……] 

                                                           
i
 

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

iii
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

iv
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

                                 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ρόδος, …../……./……… 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                      Αριθμ. Πρωτ: 2/…………… 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                

ΤΗΛ:22410-35445 

 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ (κωδ……………………….)» 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

για την  προμήθεια ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, για ποσό ……………..  ευρώ με ΦΠΑ 13’Η 24%  

 

 

Στη Ρόδο, την ……./……/………… οι υπογεγραμμένοι: 
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1. Ο Καμπουράκης Αντώνιος , Δήμαρχος Ρόδου( και με την απόφαση 4452/17-09-2019 περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τηλέμαχος Καμπόυρης) , ενεργών 
στην περίπτωση αυτή σαν νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου, με έδρα Πλατεία Ελευθερίας 
Ρόδος 85100 και ΑΦΜ 997561152 που θα αποκαλείται παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’,’ και 

 

2.  Ο  ………..Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………  με έδρα, 
………..Τ.Κ……………, ΤΗΛ………., FAX………….., Εmail. ………..και Α.Φ.Μ. ………..που θα 

αποκαλείται παρακάτω ‘ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ’, συμφωνούμε τα παρακάτω: 

 

Προκειμένου ο Δήμος  να προμηθευτεί «ΜΗ ΜΟΝΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου διεξήγαγε ανοικτό 
ηλεκτρονικό  δημόσιο  διαγωνισμό,  στις ……/……./20…… , αφού δόθηκε για ανάρτηση στο 
ΕΣΗΔΗΣ στις ……./……/20…… και στις ελληνικές εφημερίδες  στις ……/……/20….. με την 
περίληψη. Είχε προηγηθεί η απόφαση ……./20…… της Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία 
κατάρτιζε του όρους του διαγωνισμού, ενέκρινε τη μελέτη . Η επιτροπή διαγωνισμού πρότεινε 
στην Οικονομική  Επιτροπή με τα από ……./……/20……, ……/……/20…..  και …./…./20…. πρακτικά 
της τη κατακύρωση των ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, πρόταση που εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμόν ……/20….., και ……/20…. 
αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα. 

 

Η εταιρεία…………..  σύμφωνα με τα προηγούμενα, αναδείχθηκε μειοδότης ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΜΟΝΑΔ
Α 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    ΦΠΑ 13’Η 
24% 
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    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

Οι όροι της σύμβασης είναι ως κάτωθι: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ως συνολική αξία συμφωνείται το ε ποσό των …….ευρώ   με το ΦΠΑ.. Η σύμβαση θα έχει 
διάρκεια έως ……….  

ΑΡΘΡΟ 2 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στο διάστημα των ……… (…………) ημερολογιακών ημερών από την 
εκάστοτε παραγγελία των ειδών που θα γίνεται από το Τμήμα Προμηθειών ή από Υπηρεσία του 
Δήμου σε συνεννόηση με το Τμήμα Προμηθειών με έγγραφη παραγγελία(διατακτική).. Ο 
προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε 
είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά του είδους αυτού ή των 
πρώτων υλών και γενικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η 
προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά 
όρια της σύμβασης. Η παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνεται στις Υπηρεσίες του Δήμου από 
και με έξοδα του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο, εξετάζονται και 
διαπιστώνονται οι καταρχήν ‘ιδιότητες’ και οι τυχόν φθορές, ζημιές, κτλ εξ αιτίας ελαττωματικής 
κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που 
έπαθαν τα είδη κατά την μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου. Γι’ αυτό, αν ο προμηθευτής 
δεν προβεί μέσα σε δέκα πέντε(15) ημερολογιακές ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο για 
την  αντικατάσταση των ειδών που παρουσιάζουν οποιαδήποτε φύσεως ελάττωμα, ο Δήμος θα 
δικαιούται, κατά απόλυτη κρίση του, να προβεί στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής μέχρι τη λήξη 
της σύμβασης . Το Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Η  πληρωμή θα γίνει στο 100% της  αξίας  μετά την οριστική παραλαβή όλων των υλικών και τη 

σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία 

του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε 

βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους…….. Η πληρωμή θα γίνεται από την 

ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

ΑΡΘΡΟ 6 

Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο Δήμο, έστω και ενός 
υλικού  πέρα από το συμφωνούμενο από το άρθρο 2 χρόνο, τότε ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος, εξ αιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλλει στο Δήμο σαν 
ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής 
καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, με την έννοια που 
σημειώνεται στον όρο από το παρόν άρθρο, περισσότερο από τριάντα(30) ημέρες, τότε ο 
προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε 
ολόκληρο το ποσό της εγγυήσεως θα καταπέσει υπέρ του Δήμου σαν ποινική ρήτρα. 

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της εκπτώσεως του προμηθευτή ή αυτός 
κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η 
συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης παραδόσεως. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα 
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οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο 
χρόνο, όσο διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο προμηθευτής για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα 
δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται 
τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται 
στον προϋπολογισμό του έτους ……….στο κωδικο …………….   του Δήμου Ρόδου. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Ο προμηθευτής υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις ( φόρος εισοδήματος 4% και υπέρ 
ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων  0,07 %, υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%,και 0,2% υπέρ του 
Δημοσίου, οι οποίες  υπολογίζονται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ 20%.) 

Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την υποχρέωση για έκδοση και παράδοση στην  της σχετικής 
βεβαίωσης παρακράτησης φόρου εισοδήματος 4%. στην εταιρεία …………………... 

Τα έξοδα Δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Τυχόν διαφορές μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 10 

Για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως ο προμηθευτής παρέδωσε σήμερα στο Δήμο εγγυητική 
επιστολή για ……………. ευρώ με λήξη ………/……./20…… της Τράπεζας ή  ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή ΤΑΜΕΊΟ 
ΠΡΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ   με αριθμό …………….. που θα επιστραφεί στον 
προμηθευτή μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως για το σύνολο ή μέρος του ποσού στο οποίο 
αναφέρεται, αν εξαιτίας παραβάσεων των όρων της συμβάσεως ήθελαν να καταπέσουν σε 
βάρος ποινικές ρήτρες.  

 

Άρθρο 11 

   

 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από 

τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης π, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

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

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

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

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 

 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
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ΑΡΘΡΟ 12 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε 
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 
εδρεύοντα στο Νομό Δωδεκανήσου  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. 

 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση 
οποιουδήποτε όρου αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού 
μέσου. Το κείμενο της παρούσης συμβάσεως αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 
συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

                                                                        ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
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