
  

                       
                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Πάτρα : 07 /10 /2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                              Αρ. Πρωτ: 59455 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ        
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                                      
ΤΜ. ΠΡΟΜ. & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Αρμ. Υπαλλ. Γεωργία Αγγελοπούλου 
Τηλ. 2613-610244 
Fax: 2613-610258 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                         
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Διενεργεί  Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Προμήθεια 
Πινακίδων και Υλικών Σήμανσης του Δήμου Πατρέων» (CPV: 34922100-7 και 31523200-0) 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 161.095,84 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %),  με κριτήριο 

ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  
ανά ομάδα για το σύνολο των ειδών της ομάδας. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πινακίδων και υλικών σήμανσης του Δήμου 
Πατρέων, όπως αναφέρεται στην τεχνική προδιαγραφή της αριθ 21/2021 μελέτης της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου, που αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. Η 
προμήθεια απαρτίζεται από πέντε (5) ομάδες και προσφορές μπορούν να δοθούν για μια ή 
περισσότερες ή το σύνολο των παραπάνω ομάδων για το σύνολο όμως των ειδών και των ποσοτήτων 
ανά υλικό/είδος ομάδας.  

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.  
Χρηματοδότηση της σύμβασης:  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πατρέων. Επισημαίνεται ότι 

η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους και  ανταποδοτικούς πόρους του Δήμου Πατρέων, 

      
Εύρος 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ € ΦΠΑ 24% € ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ € 

ΟΜΑΔΑ Α 40-6662.00630 

 

60.448,00 14.507,52 74.955,52 

ΟΜΑΔΑ Β 30-7135.00021 (πολυετούς 
δέσμευσης) 46.535,00 

11.168,40 57.703,40 



 
         Η Διάρκεια της σύμβασης για τις ομάδες Α, Γ, Δ και Ε ορίζεται  σε δώδεκα μήνες ενώ για την 

ομάδα Β σε εικοσιτέσσερις μήνες. 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.  

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 

για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.                                                                            
 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
   Ο Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών είναι: www.promitheus.gov.gr 
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η  08 /10 /2021. 
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών  25 /10 /2021 και ώρα 15:00. 

Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα 
λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων,http://www.e-patras.gr 
. Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί :,σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες  και 
μία (1) τοπική εβδομαδιαία.       

Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο (Εφηµερίδες) βαρύνουν τους αναδόχους. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.    
 Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης όπως αυτοί περιγράφονται στο κεφ.4 της διακήρυξης. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  02/11/21 και ώρα 10:00, μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών (άρθρο 100 
του ν. 4412/2016) . Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη 
του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστούς φάκελους, στον 
οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή. 
 Η διαδικασία άσκησης Προδικαστικών Προσφυγών - 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 

ΟΜΑΔΑ Γ 35-7135.00007 14.013,00 3363,12 17.376,12 

ΟΜΑΔΑ Δ 20-7135.00103 5.710,00 1.370,4 7.080,4 

ΟΜΑΔΑ Ε 30-6699.00005 

 
3.210,00 

770,40 3.980,40 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.e-patras.gr/


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 παράδοση των υπό προμήθεια ειδών  (άρθρο 206 του Ν.4412/2016) θα γίνετε τμηματικά 

ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, στην αποθήκη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας & Πρασίνου (Ταχ. Δ/νση: Αροανίων και Δαμίρη), στην Κεντρική Αποθήκη του Δήμου Πατρέων 
(Αγίου Διονυσίου 12), στην αποθήκη του Δήμου Πατρέων στην οδό Θουρίας 21, στον χώρο των 
εγκαταστάσεων του συνεργείου ασφαλτικών ή επί τόπου των έργων σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου 
το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας των ειδών. 
Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο . 

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης αναφέρονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης τα 
οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Πατρέων,http://www.e-patras.gr . 

Ισχύουσα νομοθεσία: Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει. 
                Ο   αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή είναι : 
ΑΡΙΘΜ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   21 /2021και ο συστημικός αριθμός 140518. 
    

             
 

             
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ 

 
 
 
 

Να δημοσιευθεί μία φορά  σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 2/824521/0020 
1. Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες στις :  08 /10 /2021       
2. Σε μία τοπική εβδομαδιαία στις :   08 /10 /2021    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.e-patras.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ:                129.916,00 € 
ΦΠΑ 24% :                31.179,84 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:   161.095,84 € 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 21 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΟΥΣΤΑΝΟΥ 

ΕΤΟΣ 2021 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 161.095,84 € 

CPV 34922100-7,     31523200-0 

 ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ € ΦΠΑ 24% € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 

ΟΜΑΔΑ Α 40-6662.00630-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 60.448,00 14.507,52 74.955,52 

ΟΜΑΔΑ Β 30-7135.00021  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
(πολυετούς δεσμευσης) 46.535,00 

 
11.168,40 

 
57.703,40 

ΟΜΑΔΑ Γ 35-7135.00007 ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 14.013,00 

3363,12 17.376,12 

ΟΜΑΔΑ Δ 20-7135.00103-
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 5.710,00 

1.370,4 7.080,4 

ΟΜΑΔΑ Ε 30-6699.00005 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

3.210,00 

770,40 3.980,40 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)= 129.916,00 € 

ΦΠΑ 24% : 31.179,84  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)=: 161.095,84 € 

 ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ € ΦΠΑ 24% € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 

ΟΜΑΔΑ Α 40-6662.00630-ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

60.448,00 14.507,52 74.955,52 

ΟΜΑΔΑ Β 30-7135.00021  ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ (πολυετούς 

δεσμευσης) 46.535,00 

11.168,40 57.703,40 

ΟΜΑΔΑ Γ 35-7135.00007 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 14.013,00 

3363,12 17.376,12 

ΟΜΑΔΑ Δ 20-7135.00103-
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 5.710,00 

1.370,4 7.080,4 

ΟΜΑΔΑ Ε 30-6699.00005 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

3.210,00 

770,40 3.980,40 
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 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΑΙΖΩΝΟΣ 147, 1ος όροφος 

Πόλη ΠΑΤΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 26 221 

Τηλέφωνο 2610339360 

2610610344 

Φαξ  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  vasompa@yahoo.gr 

g.aggelop@patras.gr 

 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΜΠΑΟΥΣΤΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.e-patras.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Πατρέων  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας 
Ο.Τ.Α. 
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες (Δημοτικές 
Υπηρεσίες) 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση 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 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο 
Διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr ή στην ιστοσελίδα του δήμου http:// www.e-patras.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 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πατρέων. Ο ενδεικτικός 
συνολικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 161.095,84 € 
μαζί με τον Φ.Π.Α. (24%). Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα καλυφθεί από τους 

mailto:vasompa@yahoo.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.e-patras.gr/
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ΚΑ Δ/ΝΣΕΙΣ 

40-6662.00630 

 

Διεύθυνση Πολεοδομικού & Κυκλοφοριακού 
Σχεδιασμού, Τμήμα Συγκοινωνιακού και 
Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού- ΟΜΑΔΑ Α 

 

30-7135.00021 Δ/νση Έργων Υποδομής, Τμήμα Αυτεπιστασίας 
Έργων Υποδομής – ΟΜΑΔΑ Β 

35-7135.00007 Για τη Δ/νση Περ/ντος, Ενέργειας και Πρασίνου 
του Δήμου Πατρέων - Τμήμα Περ/ντος και 
Πρασίνου – ΟΜΑΔΑ Γ 

20-7135.00103 Για τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου 
Πατρέων –Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και 
Ελέγχου- ΟΜΑΔΑ Δ 

30-6699.00005 

 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας - 
ΟΜΑΔΑ Ε 

 

 40-6662.00630 με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 ποσό ύψους 75.000,00 €. 

 30-7135.00021 πολυετούς δέσμευσης με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 ποσό 
ύψους 20.000,00 €.  

Το ποσό των 20.000,00 € θα βαρύνει τον  οικονομικό προϋπολογισμό του έτους 2021 και 
το ποσό των 37.703,40 € θα βαρύνει τον  οικονομικό προϋπολογισμό του έτους 2022. 

 35-7135.00007 με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 ποσό ύψους 18.000,00  

 20-7135.00103 με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 ποσό ύψους 10.000,00 €. 

 30-6699.00005 με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 ποσό ύψους 5.000,00 €. Το ποσό 
των 3.980,40 € θα βαρύνει τον  οικονομικό προϋπολογισμό του έτους 2021. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια των παρακάτω ειδών: 
Για τη Διεύθυνση Πολεοδομικού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Τμήμα Συγκοινωνιακού και 
Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού- ΟΜΑΔΑ Α:  
Προμήθεια υλικών σήμανσης (πινακίδες οδικής σήμανσης, πληροφοριακές πινακίδες, στύλοι 
σήμανσης, κ.λ.π) για τις ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στις οδούς του 
Δήμου Πατρέων 

Για τη Δ/νση Έργων Υποδομής, Τμήμα Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής – ΟΜΑΔΑ Β : 
Η προμήθεια αφορά πινακίδες και άλλα είδη εργοταξιακής σήμανσης  τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου Πατρέων κατά την εκτέλεση έργων προκειμένου 
να ρυθμίζεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων ή σε περιπτώσεις βλαβών 
οδοστρωμάτων, καταπτώσεων, ανοιχτών φρεατίων  κλπ για τον αποκλεισμό τους. 
Για τη Δ/νση Περ/ντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων- Τμήμα Περ/ντος και 
Πρασίνου – ΟΜΑΔΑ Γ : προμήθεια πινακίδων σήμανσης (πληροφοριακές, ρυθμιστικές) και των 
συνοδών υλικών. Η τοποθέτηση τους θα γίνει από τον Ανάδοχο σε σημεία που θα υποδείξει η 
Δ/νσηΠερ/ντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου. 
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Για τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου 
Πατρέων –Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου- ΟΜΑΔΑ Δ :  

προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων θα τοποθετηθούν επίσης σε πάρκα αναψυχής, για την 
ενημέρωση των ιδιοκτητών ζώου στην υποχρέωσή τους να κρατούν το σκύλο τους δεμένο και σε 
κοντινή απόσταση, κατά την διάρκεια του περιπάτου και να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό 
του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου τους. 

Για το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας - ΟΜΑΔΑ Ε: 

προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων για πρόληψη Φυσικών Καταστροφών για τις ανάγκες 
Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας  για την ενημέρωση πολιτών σημείων 
συγκέντρωσης πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επισήμανση οδών διαφυγής κ.λ.π. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV):  
 
CPV: 34922100-7                                   Υλικά σήμανσης οδών 
CPV: 31523200-0                                   Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων  
 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

 

Προσφορές μπορούν να δοθούν για μια ή περισσότερες ή το σύνολο των παραπάνω ομάδων 
για το σύνολο όμως των ειδών και των ποσοτήτων ανά υλικό/είδος ομάδας. Οι 
προσφερόμενες τιμές ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την τιμή ανά είδος/υλικού του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού. Κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα για το σύνολο των 
ειδών/υλικών της ομάδας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 161.095,84 €        
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 129.916,00 €      ΦΠΑ : 
31.179,84  €).  

Η διάρκεια της σύμβασης για τις ομάδες Α, Γ, Δ και Ε ορίζεται  σε δώδεκα μήνες ενώ για την 
ομάδα Β σε εικοσιτέσσερις μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

 

 ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ € ΦΠΑ 24% € ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ € 

ΟΜΑΔΑ Α 40-6662.00630 

 

60.448,00 14.507,52 74.955,52 

ΟΜΑΔΑ Β 30-7135.00021 
(πολυετούς δέσμευσης) 46.535,00 

11.168,40 57.703,40 

ΟΜΑΔΑ Γ 35-7135.00007 14.013,00 3363,12 17.376,12 

ΟΜΑΔΑ Δ 20-7135.00103 5.710,00 1.370,4 7.080,4 

ΟΜΑΔΑ Ε 30-6699.00005 

 
3.210,00 

770,40 3.980,40 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

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

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 
άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

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

 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. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

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

 της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξη  

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

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

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

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

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 
85 επ. 
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 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

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

 της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, σε συνδυασμό με το άρθρο 210 παρ.2 και το άρθρο 
283 του Ν.4555/18,  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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 της με αριθ. 21  /2021 Μελέτης της Δνσης Περ/ντος, Ενέργειας και Πρασίνου 

 της με αριθμ.  674/21-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΚΞ9ΩΞΙ-ΠΛΖ) με 
την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και καταρτίστηκαν οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης 

  τις με αρ. 1.959/Β (ΑΔΑ: Ψ73ΒΩΞΙ-4Ω3 ) ΑΑΠΥ, 1.960/Β (ΑΔΑ: ΩΚΜΤΩΞΙ-ΥΕΔ ) ΑΑΥ,  
1.961/Β (ΑΔΑ:65ΡΥΩΞΙ-01Θ ) ΑΑΥ, 1.962/Β (ΑΔΑ: 6ΣΧΓΩΞΙ-ΧΔ6) ΑΑΥ, 1.963/Β (ΑΔΑ: 
ΩΤΚΥΩΞΙ-ΙΓΨ )ΑΑΥ, με τις οποίες εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε η πίστωση 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 25/10/2021 και ώρα 
15:00. 

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

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

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 : 140518  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μία (1) 
τοπική εβδομαδιαία.  

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :  www.e-patras.gr    
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

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.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους 
που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

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

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε 
διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε 
γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

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

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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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, ποσού που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, επί της 
εκτιμώμενης αξίας του συνόλου (των υλικών) της ομάδας ή των ομάδων στον οποίο θα 
υποβληθεί προσφορά χωρίς το Φ.Π.Α. σε ευρώ. 

Για τη συμμετοχή/υποβολή προσφοράς, σε κάθε μια από τις ομάδες το ποσό της εγγύησης 
ορίζεται ως εξής: για την Ομάδα A: 1.208,96 €, Ομάδα B: 930,70 €, Ομάδα Γ: 280,26€ & για την 
Ομάδα Δ: 114,20 € και Ομάδα Ε: 64,2€. 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. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 
από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του 
Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον 
ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 
159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 
237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 
(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 
επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον 
ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 
αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα 
εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 
139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού 
Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εκπρόσωπο. 

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό 
που τηρείται. 
 

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

2.2.3.3  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισηςή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 
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προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής 
του λειτουργίας,  
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

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

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

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης 
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

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 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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και 
έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
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σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια δεν απαιτείται οι υποψήφιοι 
οικονομικοί φορείς να κατέχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επάρκειας. To κριτήριο αυτό 
δεν εξετάζεται στην παρούσα διαδικασία.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια 
σύμβαση συναφής με το ζητούμενο αντικείμενο της παρούσης. Για το λόγο αυτό ο οικονομικός 
φορέας θα δηλώσει με το  ΕΕΕΣ ότι διαθέτει την ανωτέρω εμπειρία και θα προσκομίσει στην 
Αναθέτουσα μετά τη σχετική πρόσκληση προσωρινού αναδόχου αποδεικτικά στοιχεία όπως 
συμβάσεις και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης  ή επίσημα παραστατικά ή βεβαιώσεις αποδέκτη 
προμηθειών.   
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  (ISO) 

Δεν απαιτείται 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα 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.   

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

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης 
δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 
με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι 
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 
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συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 

συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός 
φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της 
παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή 

του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς 

αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 

τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος 

του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της 

παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 

2.2.3.3 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν 
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έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν 

υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο 

οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω 
δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της 
βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση 
συναίνεσης.  

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

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που 
αναφέρονται  παρακάτω. 
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και 
στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
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Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i)Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις 
ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 
κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, 
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί 
μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας. 

 

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

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω 
Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους,εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν λάβει γνώση των τεχνικών 
προδιαγραφών, των όρων της παρούσας συγγραφής και των σχετικών με αυτήν 
διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

 Αποδεικτικά ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων 
προμηθειών σε συνεργασία με άλλους ΟΤΑ ή με άλλον φορέα οι οποίες θα έχουν 
εκτελεστεί εντός των τελευταίων τριών (3) ετών.  

 

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 –δεν απαιτείται  

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, 
και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
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i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης1, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη 
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

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

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων 
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και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και 
πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.7. 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.8.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού 
προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός 
φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση 
παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής 
ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση 
της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ 
ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης 
και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση 
που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με 
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες 
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης 
που θα εκτελέσει.  

Β.9. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την 
εκτέλεση των εργασιών.  

Β.10. 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.  

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα για το σύνολο των ειδών της ομάδας και σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό που εμπεριέχονται στο παρόν τεύχος. Προσφορές 
μπορούν να δοθούν για μια ή περισσότερες ή το σύνολο των ομάδων, για το σύνολο όμως των 
ειδών και των ποσοτήτων ανά υλικό/είδος κάθε ομάδας. Οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος δεν 
θα πρέπει να ξεπερνούν την τιμή ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Κατακύρωση θα 
γίνει ανά ομάδα για το σύνολο των ειδών/υλικών εκάστης ομάδας.  
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης ανά είδος/υλικό το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά 
είδος /τμήμα.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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

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

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 
ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες) 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να 
εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και 
τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το 
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 
η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
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δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, 
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και 
συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς 
και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, 
στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή 
ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των 
καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. 
Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) 
δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι 
Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, 
ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά 
δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 
και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς 
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους 
και σχέδια. 
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Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστούς φάκελους, 
στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του 
παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), 
ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που 
έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται 
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός 
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων 
– 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης 
ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή 
ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον 
όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από 
τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως 
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο 
οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου 
ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 
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 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής 
ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής 
του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- 
ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της 
υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον 
παρόντα διαγωνισμό. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός 
φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 
του ίδιου άρθρου,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος 
PromitheusESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών 
ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της 
σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της 
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποPDF. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν λάβει γνώση των τεχνικών 
προδιαγραφών, των όρων της παρούσας συγγραφής και των σχετικών με αυτήν 
διατάξεων και κείμενων νόμων, τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και τα 
υλικά που θα προμηθεύσουν θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
παραρτήματος Ι της παρούσης.  

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

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή 
απορρίψεως, στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, 
συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
.pdf.  
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3 της διακήρυξης.  
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη  η οποία θα περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή (pdf 
αρχείο) το έντυπο της οικονομικής προσφοράς της μελέτης συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο 
από το διαγωνιζόμενο οικονομικό φορεά και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού θα δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύβασης.  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί 
τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ότι η συνολική τιμή ανά 
είδος συμμετοχής της οικονομικής προσφοράς, δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα ανά 
είδος δαπάνη.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  
Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 
(ανά υλικό) της σύβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 
«Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» του Παραρτήματος Ι 
 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  
 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 
 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή 
δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος 
και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση 
και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν 
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, 
δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, 
σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις 
αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά 
του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 
του ν.4412/2016, 
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την 
υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα 
άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων 
επιλογής, 
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι 
εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» και του (υπό) φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 
02/11/2021 και ώρα 10:00. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας 
όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η 
αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η 
προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄αναλογίαν και για 
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  
εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την 
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται 
πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των 
προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους 
προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές 
προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά 
τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 
απορρίπτεται ως μη κανονική.  

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.   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω 
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και 
του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. 

 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
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ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου 
αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα 
ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την 
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα 
στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως 
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω 
παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την 
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή 
τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της 
προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. 
Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν 
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή 
η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές 
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) 
πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή 
του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 
(περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής 
προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση 
κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, 
αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης 
κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 
3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 
απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί 
απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
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του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο 
συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε 
(15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται 
συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην 
ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με 
προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του  . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

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

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή 
γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή 
είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 
23:59:59 . 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 
του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, 
επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. 
Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 
μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 
20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή 
της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, 
δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της 
ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη 
διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, 
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους 
αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα 
που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου [συμπληρώνεται, από την 
αναθέτουσα αρχή, ανάλογα, το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της  ή το Συμβούλιο της 
Επικρατείας] . Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής 
προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η 
αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 
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του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.  
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.  
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται 
η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η 
άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά.  Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται 
τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της 
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση 
παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα επιπλέον των (30) τριάντα ημερών.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης  
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, 
τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το 
ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε 
οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

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 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 

 
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων 
και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση 
της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας 
αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και 
μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την 
εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για 
όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό 
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

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. 

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

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 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 της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 
και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση 
ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με 
τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει 
τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20162 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
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ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης Αν η προθεσμία που τεθεί με 
την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

 

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 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

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

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο 
ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα 
τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά όπως ορίζεται στη μελέτη που αποτελεί 
το παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο χρόνος 
παράδοσης – συμβατικός χρόνος ορίζεται σε (12) μήνες για τα είδη των Ομάδων Α, Γ, Δ,Ε και σε 
(24) είκοσι τέσσερες μήνες για τα είδη της Ομάδας Β από την υπογραφή της σύμβασης. 
Προβλέπεται τμηματική παράδοση της ποσότητας του υλικού εντός συμβατικού χρόνου.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) 
τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει 
εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το 
χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του 
αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο 
συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις 
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

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

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

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 
τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους:. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  
με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμηςπαράδοσης. 
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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
 
 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
Η παρούσα αφορά την προμήθεια των παρακάτω ειδών: 
 

Για τη Διεύθυνση Πολεοδομικού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Τμήμα Συγκοινωνιακού και 
Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού- ΟΜΑΔΑ Α:  
Προμήθεια υλικών σήμανσης (πινακίδες οδικής σήμανσης, πληροφοριακές πινακίδες, στύλοι 
σήμανσης, κ.λ.π) για τις ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στις οδούς του 
Δήμου Πατρέων 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ,  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:Α) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ( από Κ-1α έως Κ-41 του ΚΟΚ) KAIB) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Ρ-1) 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ P-2 (STOP), ΟΚΤΑΓΩΝΕΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ,  

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ( από Ρ-5, Ρ-7, Ρ-8, έως Ρ-77 του ΚΟΚ)                                                                                           

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Ρ-39,Ρ-40 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ , ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: Α) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΊΔΕΣ   ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Π.Χ. Ρ-6) ΚΑΙ Β) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. Π-21, Π-25) 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ , ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:   Α) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Π.Χ. Ρ-69, Ρ-70, Ρ- 71, Ρ-72)     Β)ΓΙΑ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. Π-4, Π-5, Π28, Π57) 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ, ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:  Α) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΊΔΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. Π-75) 
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ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:   ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. Π-77, Π-78) 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ, ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:  ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. Π-79) 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ  

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ Ι  

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΡΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΑΣΠΡΟ, 
ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ.                                       

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΌ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΟΥ Ι 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΑΣΠΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Η΄ STOP.   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΌ ΑΠΛΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΑΡΤΙ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ   ΑΣΠΡΟ, 
ΜΑΥΡΟ.                                      

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΔΩΝ 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 1/2 ΄΄ 

ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 1/2 ΄΄ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΜΗΚΟΥΣ 3,5Μ.,   

ΚΟΛΙΕΔΕΣ ΓΙΑ ΦΑΝΑΡΙΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3'' ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ ΠΙΝ. CM ΚΑΙ P-2 (STOP) , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ (ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 1) 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ  
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Για τη Δ/νση Έργων Υποδομής, Τμήμα Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής – ΟΜΑΔΑ Β : 
Η προμήθεια αφορά πινακίδες και άλλα είδη εργοταξιακής σήμανσης τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου Πατρέων κατά την εκτέλεση έργων προκειμένου 
να ρυθμίζεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων ή σε περιπτώσεις βλαβών 
οδοστρωμάτων, καταπτώσεων, ανοιχτών φρεατίων  κλπ για τον αποκλεισμό τους. 
 

Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου τύπου ΙΙ  

Ρυθμιστικές Πινακίδες τύπου ΙΙ  

Πλαστική μπαριέρα τύπου NewJersey στοιβαζόμενη 

Πλαστική μπαριέρα τύπου NewJersey 

Αναλάμποντες φανοί προειδοποίησης, φωτισμού LED 

Μπαταρίες για αναλάμποντες φανούς 

Πλέγμα οριοθέτησης χώρου πορτοκαλί/κίτρινο με αντανακλαστική ταινία. 

Ελαστικό κολωνάκι 

Κώνοι ασφαλείας κυκλοφορίας  από μαλακό PVC 

Κώνοι ασφαλείας κυκλοφορίας   από καουτσούκ 

Ταινία σήμανσης 

Εργοταξιακή πινακίδα Π -77 / Π-78 / Π-79 

Βάσεις στήριξης πινακίδων από ανακυκλωμένο καουτσούκ    

Πλαίσιο στήριξης - Πτυσσόμενη βάση εργοταξιακής πινακίδας διατάσεων  

Στυλος στήριξης εργοταξιακών πινακίδων 

Σωλήνας στήριξης πινακίδων σήμανσης  Φ1 1/2΄ 

Κινητός φράχτης είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 
(HDPE). 

Προειδοποιητικές εργοταξιακές πινακίδες τύπου Ε 

Προειδοποιητικές εργοταξιακές πινακίδες τύπου Ε σε κίτρινο υπόβαθρο Κινδύνου 
πλευράς 60 εκ. σε πλαίσιο 
    Ρυθμιστικές διαμέτρου  

Μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίου 
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Για τη Δ/νση Περ/ντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων- Τμήμα Περ/ντος και 
Πρασίνου – ΟΜΑΔΑ Γ: προμήθεια πινακίδων σήμανσης (πληροφοριακές, ρυθμιστικές) και των 
συνοδών υλικών. Η τοποθέτηση τους θα γίνει από τον Ανάδοχο σε σημεία που θα υποδείξει η 
Δ/νση Περ/ντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου.(ΟΜΑΔΑ Γ). 
 

Πληροφοριακών Πινακίδων (αρχή και στο τέλος των διαδρομών – μονοπατιών ή σε κομβικά 
σημεία με σκοπό να λειτουργήσουν σαν infopoints) 

Πληροφοριακών Πινακίδων (μονοπάτια και σε ενότητες Φυσικού – Πεζοπορικού 
ενδιαφέροντος) 

Πινακίδες κατεύθυνσης (ένδειξης) με απλό βέλος ή με βέλος και όνομα προορισμού. 

Πινακίδες πληροφοριακές με διάσταση 0,50 Χ 0,75 m με αντανακλαστικό τύπου ΙΙ σε αλουμίνιο 
πάχους 3 mm 

ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

Πινακίδα η οποία να απαγορεύει την στάθμευση ρυμουλκούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών, 
πέραν από 24 συνεχείς ώρες, σύμφωνα με το Άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Ο.Κ. και να αναφέρεται 
ότι γίνεται αναστροφή του λεωφορείου του ΚΤΕΛ. Διασταση 1,00Χ0,75m 

πληροφοριακές πινακίδες  σχετικά με την αποτροπή ρίψης προϊόντων κλαδέματος . 

Επιτοίχια πινακίδα «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΓΗΠΕΔΟ (άθλημα π.χ. ΤΕΝΙΣ) (ονομασία π.χ. 
ΤΕΡΨΙΘΕΑ)»  

Επιτοίχια πινακίδα αναγραφής ονομασίας σχολείου  

Πινακίδα πληροφοριακή βέλος δεξιά «72ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ»  

Πινακίδα «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» (φώτο)  

Πινακίδα «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»  

Επιτοίχια πινακίδα «ΠΑΡΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (και λογότυπα)»   

Επιτοίχια πινακίδα προβολής δραστηριοτήτων που στεγάζονται στο Π.Ε.Δ.  

Πινακίδα κανόνων λειτουργίας του Πάρκου  

Πινακίδα κανόνων συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα  

Πινακίδα γραφείων, αποθήκης, WC παιδιών – κοινού (ΠΧΥ) 

Επιτοίχια πινακίδα αίθουσας εκδηλώσεων, χώροι εστίασης στο Π.Ε.Δ.  (ΠΧΥ) 

Πινακίδα για λαχανόκηπο διαστάσεων  (ΠΧΥ) 

Επιτοίχια πινακίδα Παμπελοποννησιακό Στάδιο &Πατρέας (φώτο)  

Επιτοίχια ή σε περίφραξη πινακίδα ανώτερου μηνιαίου δίδακτρου (φώτο)  
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Για τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου 
Πατρέων –Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου- ΟΜΑΔΑ Δ: 
προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων θα τοποθετηθούν επίσης σε πάρκα αναψυχής, για την 
ενημέρωση των ιδιοκτητών ζώου στην υποχρέωσή τους να κρατούν το σκύλο τους δεμένο και σε 
κοντινή απόσταση, κατά την διάρκεια του περιπάτου και να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό 
του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου τους. 
 

πινακίδες για ζώα συντροφιάς  

πινακίδες με το λογότυπο του Δήμου Πατρέων,  

πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης  

επιγραφές εισόδων γραφείων  

 
 
 
Για το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας - ΟΜΑΔΑ Ε: 
προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων για πρόληψη Φυσικών Καταστροφών για τις ανάγκες 
Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας  για την ενημέρωση πολιτών σημείων 
συγκέντρωσης πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επισήμανση οδών διαφυγής κ.λ.π. 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΒΕΛΟΣ Ρ52α  ΜΕ ΣΤΥΛΟ   

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ 

Μεταλλικός ιστός Φ48 3,0Μ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ II ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΣΤΑΜΠΑ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Τα υλικά θα είναι καινούρια άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους αντίστοιχους Ελληνικούς  
Κανονισμούς και τις σχετικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ κατά είδος. 
Η ποιότητα, οι διαστάσεις, οι αναγραφές  των υλικών οδικής  σήμανσης, των μεταλλικών ιστών 
στήριξης, κώνων κ.λ.π  που περιγράφονται στη μελέτη, θα πρέπει να συνάδουν με αυτά που 
αναγράφονται στα αντίστοιχα παραρτήματα της παρούσας μελέτης. 
Ειδικότερα τα προσφερόμενα είδη οφείλουν να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις και 
προδιαγραφές.   
Οι  πινακίδες σήμανσης Κ.Ο.Κ (ρύθμισης της κυκλοφορίας ή ένδειξης επικίνδυνης θέσης) και οι 
πληροφοριακές πινακίδες πρέπει να ανταποκρίνονται στις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του 
ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ- 310, Σ-311, 
Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-
1997), σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης και τη σχετική μελέτη. 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ώστε 
να επιτελούν κατά τον καλύτερο τρόπο τον σκοπό για τον οποίο τοποθετούνται αλλά και για να 
μεγιστοποιήσουν τη διάρκεια ζωής τους. 
Για τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, τις ρυθμιστικές, τις πρόσθετες και τις μικρές 
πληροφοριακές χρησιμοποιείται επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 ελάχιστου πάχους 
3mm. 
Εάν οι επίπεδες πληροφοριακές υπερβαίνουν το 1 τ.μ., θα πρέπει να ενισχύονται με πρόσθετες 
νευρώσεις ή περιμετρικά να στραντζάρονται ώστε να αποκτούν τις απαιτούμενες αντοχές. Για τις 
μεγαλύτερες πληροφοριακές πινακίδες γεφυρών χρησιμοποιούνται φύλλα από προφίλ 
αλουμινίου κράματος τύπου 6060 τα οποία συναρμολογούμενα κατά πλάτος μεταξύ τους 
σχηματίζουν την τελική επιφάνεια της πινακίδας. 
Στην τιμή των πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων περιλαμβάνονται: 
- η κατασκευή πινακίδων από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου 
πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική 
μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου Ι ή ΙΙ και φέρει αναγραφές και σύμβολα 
οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι ή ΙΙ, για τις πληροφοριακές 
πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του 
έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει το όνομα του κατασκευαστού και την ημερομηνία κατασκευής 
της. 
- η κατασκευή πλαισίου μορφοδοκών από κράμα σκληρού αλουμινίου για την ενίσχυση και 
ανάρτηση των πινακίδων στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της πινακίδας 
συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα. 
- η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις το 
χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, των πινακίδων, των πλαισίων τους και των 
υλικών σύνδεσης και στήριξης, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση, και η απαιτούμενη 
συσκευασία κατά τη μεταφορά-αποθήκευση. 
- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας και των πλαισίων της επί του 
φορέα στήριξης, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής. 
Οι πληροφοριακές πινακίδες, εκτός αυτών που προβλέπονται από τον ΚΟΚ, θα υποδεικνύονται 
στον προμηθευτή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πατρέων κατά την παραγγελία της 
προμήθειας, όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά (χρώματα, διαστάσεις, αναγραφόμενα 

Διεύθυνση Πολεοδομικού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Τμήμα Συγκοινωνιακού και 

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού- ΟΜΑΔΑ Α:  

 



54 

κλπ.), ενώ οι αποστάσεις των χαρακτήρων, το μέγεθος των γραμμάτων κ.α, καθορίζονται από τις 
Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), ΦΕΚ 
905/20-05-2011, Απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613. 
 

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα1 1/2΄΄  

    Πρόκειται για μεμονωμένους απλούς σωληνωτούς ορθοστάτες κυκλικής διατομής. Είναι 
φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά μικρού μεγέθους πινακίδες (<2τ.μ), 
όταν αυτές τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο.  
Οι στύλοι στήριξης θα πληρούν την πρότυπη τεχνική προδιαγραφή περί Μεταλλικών Στύλων 
Στήριξης Πινακίδων που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΒΜ5/Ο/40124/30-9-80 (ΦΕΚ1061/Β/13-
10-1980) του Υπουργού Δημοσίων Έργων, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει σήμερα, τις Οδηγίες 
Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 6, την Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων 
(ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) 9 Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης (Παράρτημα ΙΙΙ:Στήριξη κυκλοφοριακών 
πινακίδων κινδύνου, ρυθμιστικών, πρόσθετων και πληροφοριακών σταθερού περιεχομένου). 
Οι στύλοι στήριξης θα είναι από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο και τις κατάλληλες οπές για την 
τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης. Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα είναι με ραφή, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης. 
Τα χαρακτηριστικά του θα είναι τα εξής:  
Εμφάνιση εσωτερική: στρογγυλή 
Εμφάνιση εξωτερική: στρογγυλή 
Πάχος τοιχώματος: τουλάχιστον 2mm 
Υλικό κατασκευής: σίδηρο 
Τύπος βαψίματος: ηλεκτροστατική βαφή 
Ονομαστική Διάμετρος στύλου στήριξης: 1 ½΄΄ 
Μήκος στύλου στήριξης: 3,00 μέτρα 
Μήκος στύλου στήριξης: 3,50 μέτρα: (σκαρίφημα 2) η ακριβής μορφή του στύλου και η ακριβής 
θέση των οπών επί των οποίων θα τοποθετηθούν οι πινακίδες, θα εξειδικευτεί ανάλογα με τις 
ανάγκες κατόπιν από κοινού αυτοψίας με τον ανάδοχο και την υπηρεσία.  
 
Ελαστικοί κυλινδρικοί στύλοι να είναι κατασκευασμένοι από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη), 
ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στα οχήματα που πιθανώς να 
συγκρουστούν σε αυτά. Η ελαστικότητά τους τα κάνει πρακτικώς άθραυστα κατά την σύγκρουση 
με όχημα. Η όλη κατασκευή είναι ενιαία και η υψηλή ελαστικότητά της αποτρέπει τη θραύση 
της. Το ελαστικό υλικό είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο 
χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Η όλη κατασκευή είναι μονοκόμματη κυλινδρική ύψους 45 cm. 
Το ελαστικό κολωνάκι ενσωματώνει δύο ειδικές εύκαμπτες μεμβράνες υψηλής 
αντανακλαστικότητας ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνωρισιμότητα της κατασκευής ημέρα και 
νύχτα. Η βάση έχει οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφους. Η τοποθέτηση της κατασκευής 
γίνεται με χρήση κατάλληλων μεταλλικών βυσμάτων, τα οποία να περιλαμβάνονται στη 
προμήθειά τους. 
 
Πινακίδες ονοματοθεσίας  
Οι πινακίδες ονοματοθεσίας θα είναι διαστάσεων 0,30μ.*0,50μ., κατασκευασμένες από φύλλο 
αλουμινίου πάχους 1,0μμ βαμμένες με χρώμα μπλε φούρνου και θα φέρουν λεπτό περίγραμμα. 
Το περίγραμμα και η λέξη «ΟΔΟΣ»  θα αναγραφεί με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας σε χρώμα 
λευκό. Το όνομα της οδού θα αναγράφεται πάνω σε αυτές με την μέθοδο της μεταξοτυπίας με 
γράμματα λευκού χρώματος (Ελληνικά) και κίτρινου χρώματος (Λατινικά). Το όνομα της οδού με 
Ελληνικούς ή με Ελληνικούς και  Λατινικούς χαρακτήρες (όπου απαιτηθεί), θα αναγράφεται με 
κεφαλαία γράμματα. Τα ονόματα των οδών που θα αναγράφονται επί αυτών θα γίνουν κατ΄ 
υπόδειξη της υπηρεσίας.  
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Πινακίδες ονοματοθεσίας προσαρτημένες σε ιστό στήριξης. 
Ομοίως οι πινακίδες ονοματοθεσίας θα είναι διαστάσεων 0,30μ.*0,50μ., κατασκευασμένες από 
φύλλο αλουμινίου πάχους 1,0μμ βαμμένες με χρώμα μπλε φούρνου και θα φέρουν λεπτό 
περίγραμμα. Το περίγραμμα και η λέξη «ΟΔΟΣ»  θα αναγραφεί με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας 
σε χρώμα λευκό. Το όνομα της οδού θα αναγράφεται πάνω σε αυτές με την μέθοδο της 
μεταξοτυπίας με γράμματα λευκού χρώματος (Ελληνικά) και κίτρινου χρώματος (Λατινικά). Το 
όνομα της οδού με τους Ελληνικούς ή με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες θα 
αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα. Τα ονόματα των οδών που θα αναγράφονται επί αυτών 
θα γίνουν κατ΄ υπόδειξη της υπηρεσίας. Οι ανωτέρω πινακίδες θα προσαρμόζονται σε ιστούς 
ανάρτησης με δύο πλαίσια. Οι ιστοί ανάρτησης και θα είναι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες 
διαμέτρου 2 ιντσων, ελάχιστου πάχους τοιχώματος 2μμ., ύψους 3,00μ. και θα φέρουν δύο 
πλαίσια σε γωνία 90 μοίρες. Τα πλαίσια θα είναι και αυτά γαλβανισμένα,  διατομής περίπου 
(20*20)μμ. Πάχους 3μμ. και θα φέρουν οπές για την εύκολη προσαρμογή της πινακίδας. Όλα τα 
ειδικά εξαρτήματα και κοχλίες που απαιτούνται, θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα 
συμπεριλαμβάνονται στην κατασκευή. Τα πλαίσια θα έχουν διαστάσεις 305mm*505mm, ικανές 
για την τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας διαστάσεων 0,50μ.*0,30μ. Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι σύμφωνα με την πρότυπη τεχνική προδιαγραφή περί μεταλλικών στύλων 
στήριξης πινακίδων που έχει εγκριθεί με την ΒΜ5/Ο/30-9-80 Απόφαση (ΦΕΚ 1061/Β/13-10-80) 
του Υπουργού Δημοσίων Έργων όπως έχει διορθωθεί και ισχύει σήμερα.  
 
 
 
 

Η Προϊσταμένη Ο Διευθυντής 
Τμήμα Συγκοινωνιακού & Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού 
 
 
 

Πολεοδομικού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 

Ζωή Κατσακιώρη 
 
 

Βασίλης Σταμόπουλος 
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Δ/νση Έργων Υποδομής, Τμήμα Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής – ΟΜΑΔΑ Β : 

 
Οι Τεχνικές  Προδιαγραφές  - Τεχνικά Χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα υπό προμήθεια 
υλικά έχουν ως ακολούθως : 
Οι Πινακίδες πρέπει να πληρούν: 

 τα οριζόμενα στον Ν.2696/23-03-99 (Κ.Ο.Κ.),  

 τις προδιαγραφές αντανακλαστικότητας που περιλαμβάνονται στη ΔΜΕΟ/ε/ΟΙΚ/1102 
έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ953Β/24-10-97. 

 τις προδιαγραφές της  Απόφασης ΔΜΕΟ/ε/ο/733/6-7-2001 Γεν. Γραμματέα ΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ  

 τις προδιαγραφές της με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613  Απόφασης ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης 
Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ − ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ − ΣΕΕΟ). που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ905Β/20-5-
2011 

 τις προδιαγραφές του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 «Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης 
οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες», και της ΕΤΕΠ 05-04-06-00 «Πινακίδες 
Σταθερού Περιεχομένου (ΠΣΠ)». 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
1. Γενικά 
Προβλέπεται η προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδού με αντανακλαστικό υπόβαθρο από 
μεμβράνη τύπου ΙΙ. Οι πινακίδες ως προς την κατασκευαστική τους διαμόρφωση, το 
περιεχόμενο και την ανακλαστικότητα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΝ12899-1:2001 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Οι πινακίδες θα 
φέρουν τις αυτοκόλλητες προστατευτικές μεμβράνες ή θα διατηρούνται στην εργοστασιακή 
συσκευασία τους κατά την παράδοση τους στην υπηρεσία με τα απαραίτητα εξαρτήματα 
στερέωσης. 
2. Έλασμα πινακίδων 
Για την κατασκευή των πινακίδων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κράματα αλουμινίου 
τύπου AlMg2 ή AlMgSI (alloy 6082), κατηγορίας «ανθεκτικά κράματα στο θαλάσσιο νερό» κατά 
DIN 1725, μέρος 1. Το όριο αντοχής σε εφελκυσμό θα είναι τουλάχιστον 155Ν/mm για πινακίδες 
με διαμορφωμένα άκρα ή ενισχυμένο πλαίσιο και τουλάχιστον 200N/mm για επίπεδες 
πινακίδες. Το πάχος του ελάσματος θα είναι εν γένει 3,0mm για τις επίπεδες πινακίδες. 
3. Οπισθοανακλαστικές μεμβράνες 
Θα πρέπει να πληρούνται οι  προδιαγραφές των προτύπων ΕN 12899-1:2007 και EN 12899-
3:2007. Οι ελάχιστοι συντελεστές οπισθανακλαστικότητας R’ (Cd/Lux * m2), θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με την CIE PUB 54, 1982. Τα οπισθανακλαστικά υλικά στα οποία έχει γίνει μεταξοτυπία 
ή ψηφιακή εκτύπωση, οι συντελεστές οπισθανάκλασης δεν θα πρέπει να είναι μικρότεροι του 
70% των τιμών του ανωτέρω CIE. 
4. Εξαρτήματα στερέωσης 
Τα εξαρτήματα στήριξης των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα 
χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα κατά ΕΝ  
ISO 1461. 
5. Αναγραφές 
Στην οπίσθια όψη των πινακίδων, η οποία θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι υψηλής αντοχής στις 
καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται φράση που σχετίζεται με την προστασία τους, επισήμανση 
των προβλεπομένων κυρώσεων για πρόκληση βλάβης κλπ. «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ»: «ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΖΗΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ».  Θα αναγράφεται 
επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και το τρίμηνο και έτος της 
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προμήθειας. Για τις πινακίδες που θα περιέχουν κείμενο, η μορφή για το είδος του κειμένου θα 
δοθεί από την Υπηρεσία 
6. Λοιπά στοιχεία 
Ως προς τις γραμματοσειρές, τα χρώματα υποβάθρου και οπισθοανακλαστικών επιφανειών, τα 
σχήματα και τις ανοχές σχεδιασμού/υλοποίησης έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στις 
ΟΜΟΕΚΣΕ και το πρότυπο ΕΝ 12899. 
Για τις πινακίδες που θα περιέχουν κείμενο, η μορφή για το είδος του κειμένου θα δοθεί από 
την Υπηρεσία 
 
ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
Σχετικά με τους στύλους πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1½΄΄, θα πρέπει να είναι 
εναρμονισμένοι με τα ποιοτικά επίπεδα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
κεκραμένουςχαλυβδοσωλήνες κατάλληλους για συγκόλληση και κατασκευή σπειρωμάτων. 
Ειδικότερα, πρόκειται για στύλους στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με 
ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), μήκους 3,30 m, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-05-04-07-00 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης 
σήμανσης”. Οι στύλοι θα πρέπει να έχουν τέσσερις οπές για την στερέωση τουλάχιστον δύο 
πινακίδων. 
 
Το σύνολο των υλικών θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης και σύγχρονης κατασκευής και να 
προμηθεύονται όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή σύμφωνα πάντα με τις 
ισχύουσες ποιοτικές προδιαγραφές. 
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη προμήθεια των υλικών αφορά μόνο την 
προμήθεια και μεταφορά αυτών στα σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία και όχι την 
τοποθέτηση των υλικών στην τελικές τους θέσεις. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου  
Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου τύπου ΙΙ πάχους 3 μμ πλευράς 60 εκ.  
ενδεικτικά Κ1α,  Κ1δ,  Κ5,  Κ6α,  Κ6δ,  Κ12,  Κ14,  Κ20 και Κ25 
Διατίθενται με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά για την στερέωσή τους  επί των 
στύλων.  
 
Ρυθμιστικές Πινακίδες 
Ρυθμιστικές Πινακίδες τύπου ΙΙ πάχους 3 μμ.  
διαμέτρου 45 εκ ενδεικτικά Ρ7,  Ρ47 έως  Ρ52 
α. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκος πλευράς 0,60μ.,  
β. για κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ.  
γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,40μ.  
δ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,45μ.  
ε. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45μ. 
Διατίθενται με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά για την στερέωσή τους  επί των 
στύλων 
Πλαστικό στηθαίο ασφαλείας   Τύπου  NewJersey 
Το πλαστικό στηθαίο ασφαλείας είναι κατασκευασμένο από πολυεθυλαίνιο υψηλής ποιότητας. 
Προχρωματισμένο με σταθεροποιητές έναντι της  UV ακτινοβολίας.  Φέρει ειδικές υποδοχές 
για την σύνδεση, με εύκολο θηλύκωμα, πολλών ομοίων μεταξύ τους. Στο πάνω μέρος έχει οπή 
με πώμα για την επιθυμητή πλήρωση του στηθαίου με νερό ώστε να αυξάνεται το βάρος και η 
ευστάθεια του, ενώ στο κάτω άκρο έχει οπή απορροής του αποθηκευμένου νερού. 
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Xρώμα: Λευκό – Κόκκινο Τα προϊόν να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον πέντε ετών για την 
διάρκεια του υλικού και του χρώματος. 
Ελάχιστο Μήκος:100cm  
Ελάχιστο  Υψος:60cm  
Ελάχιστο Πλάτος:40cm  
Βάρος:7-10 kg 
 
Πλαστικό στηθαίο ασφαλείας   Τύπου  NewJersey Στοιβαζόμενο 
Κατά τα λοιπά όπως ανωτέρω με δυνατότητα στοίβαξης καθ΄ύψος για εξοικονόμηση χώρου 
στην αποθήκευση και στη μεταφορά. 
 
Αναλάμποντες φανοί  
Αναλάμποντες φανοί προειδοποίησης, φωτισμού LED με μία μπαταρία  6V H4R25 με μεταλλικό 
στήριγμα. Είναι κατασκευασμένο από κίτρινο σκληρό πλαστικό και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο 
επάνω μέρος του, το πλαστικό είναι διαφανές και περιέχει διπλής όψης πλακέτα με LED 
υψηλής φωτεινότητας, παρέχοντας έτσι φωτισμό δύο όψεων. Η ενσωματωμένη τεχνολογία 
LED προσφέρει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας 500 ωρών με μία ή δύο μπαταρίες  7Ah.  Με 
φωτοκύτταρο για αυτόματη νυχτερινή λειτουργία. Ισχύς φωτισμού του απλού φανού διπλής 
όψης είναι 14 candela. Το σύστημα στήριξης εξασφαλίζει εύκολη προσαρμογή σε στύλο 11/2″ 
– 2″, κοιλοδοκό ή επάνω σε πλαστική εργοταξιακή ζέμπρα. Οι φανοί να συμμορφώνονται  στα 
οριζόμενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ12352. 
 
Μπαταρίες για αναλάμποντες φανούς 
Μπαταρία 7Ah 6V H4R25 λειτουργίας 500 ωρών 
 
Πλέγμα οριοθέτησης χώρου 
Πλέγμα οριοθέτησης χώρου πορτοκαλί/κίτρινο με αντανακλαστική ταινία. Το προστατευτικό 
πλέγμα περίφραξης εργοταξιακής χρήσης είναι κατασκευασμένο από πολυεθυλένιο HDPE 
υψηλής αντοχής. Το χρώμα να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. 
Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου UV. Να είναι ανθεκτικό στις μηχανικές 
καταπονήσεις να παρέχει ευκολία χρήσης και επαναχρησιμοποίησης. Το πλέγμα να διατίθεται 
σε ρολά των 50 μέτρων μήκους με ονομαστικό πλάτος ≥90cm. Βάρος:140 gr/m2 
 
Ελαστικό κολωνάκι 45 εκ  
 Μονοκόμματο ιδιαίτερα μεγάλης αντοχής πλαστικός κύλινδρος πορτοκαλί χρώματος 
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνη με διάμετρο 80mm. Απολήγει σε 
κυκλική βάση με προκατασκευασμένες τρύπες για την στερέωσή του στο έδαφος με βίδες UPAT 
Είναι αυτοεπαναφερόμενο (χωρίς κλείδωση). Δεν προκαλεί ζημιές στα οχήματα. Ύψος 45cm με 
δύο δακτυλίους, υψηλής αντανακλαστικότητας, μεμβράνης τύπου ΙΙ.  Λειτουργεί περαστός σε 
βάση που πακτώνεται στο μπετόν με 3 κοχλίες – βύσματα. Έχει έντονη φωσφορίζουσα 
απόχρωση για υψηλή ημερήσια ορατότητα και ζώνες ανακλαστικής ταινίας για υψηλή νυχτερινή 
ορατότητα. Μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο, αφού λυγίσει και παραμορφωθεί, 
επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση – θέση, χωρίς να προκαλέσει καμία ζημιά στο όχημα. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Διάμετρος Φ80mm Ύψος: 450mm με 2 ανακλαστικές ταινίες πλάτους 60mm Πέλμα 
βάσης 205mm  

 
 
 

Ελαστικό κολωνάκι 75 εκ 
Κατά τα λοιπά όπως ανωτέρω. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Διάμετρος Φ80mm Ύψος: 750mm με 3 ανακλαστικές 
ταινίες πλάτους 60mm Πέλμα βάσης 205mm 
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Κώνοι ασφαλείας 50 εκ 
Είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, ολόσωμοι με λεία και στιλπνή επιφάνεια και δεν 
προκαλούν, ούτε υφίστανται ζημιές από τυχόν πρόσκρουση επ’ αυτών διερχομένων οχημάτων. 
Έχουν χαμηλό κέντρο βάρους και παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία. Το υλικό κατασκευής έχει 
κόκκκινο φωσφορίζον χρώμα και φέρουν ανακλαστική ταινία αργυρόλευκη τύπου ΙΙ . Τεχνικά 
στοιχεία • Ύψος  50cm • τετραγωνικής βάσης σχεδιασμένης κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται 
απόλυτη ισορροπία 
 
Κώνοι ασφαλείας 75 εκ 
Κώνοι ασφαλείας ύψους 75 εκ  είναι κατασκευασμένος από ελαστικό υλικό (καουτσούκ) και 
παρουσιάζει μεγάλη ευκαμψία ώστε μετά την παραμόρφωση του να επανέρχεται αμέσως στην 
αρχική του κατάσταση. Φέρει σε όλο του το σώμα μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας 
ερυθρόλευκου χρώματος τύπου ΙΙ προσφέροντας έτσι υψηλή ορατότητα μέρα —νύχτα και υπό 
όλες τις καιρικέςσυνθήκες.Ύψος:75cm τετραγωνικής βάσης από καουστσούκ σχεδιασμένης κατά 
τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη ισορροπία Βάρος:4,5 – 5 kgΝα συμμορφώνονται στο 
πρότυπο ΕΝ 13422 

 
Ταινία σήμανσης 
Προειδοποιητική ταινία σήμανσης κινδύνου, Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο. 
Επάνω της υπάρχουν λευκές και κόκκινες διαγώνιες λωρίδες που είναι τυπωμένες με χρώματα 
ειδικά για αντοχή στην έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία. Να 
υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης επάνω της αναγραφών ή λογότυπου ενός χρώματος.  
Διαστάσεις:  
Μήκος ρολών: 100m,250m ή 500m 
Πάχος: 50 mm 
Ελάχιστο Πλάτος : 70 mm 

 
Εργοταξιακή πινακίδα Π -77 / Π-78 / Π-79 
Εργοταξιακή  πινακίδα Π -77 / Π-78 / Π-79 πάχος 2mm τύπου ΙΙ για στήριξη σε βάση από 
καουτσούκ συνδυασμένη με στύλο 40x40μμ ή 1.5’’. Μπορεί να συνδυαστεί με ρυθμιστικές 
πινακίδες Ρ-47 έως Ρ-52 για εντολή σε συγκεκριμένη πορεία.  Διαστάσεων 1000x300mm   

 
Βάσεις στήριξης πινακίδων από ανακυκλωμένο καουτσούκ 
Είναι κατασκευασμένες από ανακυκλωμένο καουτσούκ με υποδοχές για τις τυπικές διατομές 
στύλων. Να φέρουν  λαβές μεταφοράς. Βάρος  18 κιλά 

 
Πτυσσόμενη Βάση  στήριξης προειδοποιητικών εργοταξιακών πινακίδων 
Πτυσσόμενη μεταλλική  βάση εργοταξιακής πινακίδας διατάσεων 750x1000mm επί της οποίας 
προσαρμόζονται εργοταξιακές πινακίδες τύπου Ε είτε πινακίδες περιεχομένου «ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ» «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ή άλλο ανάλογο. Κατασκευή από γαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία ώστε να 
έχουν μεγάλη αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και να μην σκουριάζουν.Στύλος 
στήριξης εργοταξιακής πινακίδας 
Στύλος  40Χ40 χιλ  πάχος 2 χιλ γαλβανιζέ  , μήκους  ανάλογα με τις εντολές της υπηρεσίας και 
ταπωμένος  με μεταλλική τάπα  
 
Σωλήνας  στήριξης πινακίδων 
Σωλήνας 1 1/2΄΄   πάχος 2 χιλγαλβανιζέ  , μήκους 3,30m, τρυπημένος κατάλληλα ώστε να 
μπορούν να τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης . Ταπωμένος  με μεταλλική τάπα. Να 
συμμορφώνεται στην προδιαγραφή ΕΝ 10255 



60 

 
Κινητός φράχτης οριοθέτηση χώρου  
Να είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής (HDPE). Χρώματος κόκκινου και 
στην μπροστινή του όψη να φέρει λευκή αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ. Διαθέτει υψηλή 
αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός σε 
μηχανικές κρούσεις. Να φέρει στοιχεία αγκύρωσης έχει δυνατότητα σύνδεσης με όμοια εμπόδια 
κατά μήκος ή για το σχηματισμό τετράπλευρου. Διαστάσεις μήκος περί τα 2 μέτρα ύψος περί το 
1 μέτρο ( δεκτή απόκλιση ±10%). Να διαθέτει βάση στήριξης. 

 
Προειδοποιητικές εργοταξιακές πινακίδες τύπου Ε 
Προειδοποιητικές εργοταξιακές πινακίδες τύπου Ε  κατασκευασμένες από λαμαρίνα 2 χιλ σε 
κίτρινο υπόβαθρο ενδεικτικά αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ 
Κινδύνου πλευράς 60 εκ. σε πλαίσιο 75Χ75 εκ 
Ρυθμιστικές διαμέτρου 45 εκ. σε πλαίσιο 75Χ75 εκ 
Κείμενο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΤΛΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ» κλπ 
 
Μεταλλικό κολωνάκι πεζοδρομίων 75 εκ 
Μεταλλικά κολωνάκια ηλεκτροστατικής βαφής, σε χρώματα επιλογής, με λωρίδα ανακλαστικής 
ταινίας τύπου ΙΙ, πλάτους 55 mm (εγγύηση χρόνου ζωής 8 ετών), ώστε εξασφαλίζουν εξαιρετική 
ορατότητα τόσο την ημέρα, όσο και την νύχτα. 
Η τοποθέτησή τους στο πεζοδρόμιο είναι μόνιμη με σκυρόδεμα. 
Διαστάσεις 
Συνολικό ύψος: 90 cm 
Ωφέλιμο ύψος: 75 cm 
Διάμετρος: Φ115 mm 
Πάχος: 3,6 mm 
 
 
 

 
Η Συντάξασα 

 
 
 

Φωτούλα Αγγελέτου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Αυτεπιστασίας 
 
 

Κωνσταντίνος Καψάλης 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

 
Ο Διευθυντής 

Δ/νσης Έργων Υποδομής 
 

 
Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

Δ/νση Περ/ντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων- Τμήμα Περ/ντος και Πρασίνου 
– ΟΜΑΔΑ Γ : 

 
Πινακίδες Πληροφοριακές που τοποθετούνται στην έναρξη και στο τέλος των διαδρομών – 
μονοπατιών ή σε κομβικά σημεία με σκοπό να λειτουργήσουν σαν infopoints. 
Διαστάσεις : 90 cmx 120 cm οριζόντιες (Landscape) 
 

Υλικά κατασκευής:  Πλάτη από αλουμίνιο  πάχους 2mm. Τρόπος κατασκευής: για τη στήριξη 

χρησιμοποιούνται γωνιές στο πάνω και  κάτω  πίσω μέρος 30χ30 mm  και πάχους 3 mm  και με 

χρήση κατάλληλων υλικών στήριξης τύπου Υ θα συνδέονται πάνω στον στύλο.  

Επένδυση: Στην μπροστινή όψη της επιγραφής θα επικολληθεί η πληροφοριακή πινακίδα η 

οποία θα περιλαμβάνει το σχετικό έντυπο υλικό προβολής. 

Η πινακίδα θα τυπωθεί με UV μελάνια (έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση) σε αυτοκόλλητο 

πολυμερικό Βινύλιο 7ετίας και θα καλυφθεί με μεμβράνη αντιγκάφιτι. 

 

Στήριξη: Οι πινακίδες θα συνοδεύονται από δύο (2) στύλους  μεταλλικούς  γαλβανιζέ διαμέτρου 

Φ48, συνολικού ύψους 3 m (μονοκόμματος χωρίς ενώσεις). Όλα τα εξαρτήματα στήριξης - 

στερέωσης (βίδες, κοχλίες κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι μεταλλικά και 

γαλβανισμένα Στην περίπτωση που η στήριξη θα γίνει με βίδες, οι βίδες δεν θα πρέπει να 

αποκρύπτουν πληροφοριακά στοιχεία της πινακίδας. 

Τοποθέτηση: Η πινακίδες θα τοποθετηθούν στο έδαφος με άοπλο σκυρόδεμα σε βάθος 

τουλάχιστον 50 εκατ., μετά από την αυτοψία, σύμφωνα με το παραδοτέο 1 η δαπάνη 

συμπεριλαμβάνεται στη τιμή της πινακίδας. 

 
Πινακίδες Πληροφοριακές που τοποθετούνται στα μονοπάτια και σε ενότητες Φυσικού – 
Πεζοπορικού ενδιαφέροντος 
Διαστάσεις : 50 cmx 35 cm οριζόντιες (Landscape) 
 
Υλικά κατασκευής:  Πλάτη από αλουμίνιο  πάχους 2mm. Τρόπος κατασκευής: για τη στήριξη 
χρησιμοποιούνται γωνιές στο πάνω και  κάτω  πίσω μέρος 30χ30 mm  και πάχους 3 mm  και με 
χρήση κατάλληλων υλικών στήριξης τύπου Υ συνδέονται πάνω στον στύλο.  
Επένδυση: Στην μπροστινή όψη της επιγραφής θα επικολληθεί η πληροφοριακή πινακίδα η 
οποία θα περιλαμβάνει το σχετικό έντυπο υλικό προβολής. 
Η πινακίδα θα τυπωθεί με UV μελάνια (έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση) σε αυτοκόλλητο 
πολυμερικό Βινύλιο 7ετίας και θα καλυφθεί με μεμβράνη αντιγκάφιτι. 
Στήριξη: Οι πινακίδες θα συνοδεύονται από ένα (1) στύλο  μεταλλικό  γαλβανιζέ διαμέτρου Φ48, 
συνολικού ύψους 3 m (μονοκόμματος χωρίς ενώσεις). Όλα τα εξαρτήματα στήριξης - στερέωσης 
(βίδες, κοχλίες κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι μεταλλικά και γαλβανισμένα 
Στην περίπτωση που η στήριξη θα γίνει με βίδες, οι βίδες δεν θα πρέπει να αποκρύπτουν 
πληροφοριακά στοιχεία της πινακίδας. 
Τοποθέτηση: Η πινακίδες θα τοποθετηθούν στο έδαφος με άοπλο σκυρόδεμα σε βάθος 
τουλάχιστον 50 εκατ., μετά από την αυτοψία , σύμφωνα με το παραδοτέο 1 η δαπάνη 
συμπεριλαμβάνεται στη τιμή της πινακίδας. 
 
 
 
 
 
 



62 

Πινακίδες κατεύθυνσης (ένδειξης) με απλό βέλος ή με βέλος και όνομα προορισμού. ΜΟΝΕΣ –
ΔΙΠΛΕΣ 
 
Διαστάσεις : 20 cmx 40cm οριζόντιες (Landscape) 
 
Υλικά κατασκευής:  Πλάτη από αλουμίνιο  πάχους 2mm. Τρόπος κατασκευής: για τη στήριξη 
χρησιμοποιούνται γωνιές στο πάνω και  κάτω  πίσω μέρος 30χ30 mm  και πάχους 3 mm  και με 
χρήση κατάλληλων υλικών στήριξης τύπου Υ συνδέονται πάνω στον στύλο.  
Επένδυση: Στην μπροστινή όψη της επιγραφής θα επικολληθεί η πληροφοριακή πινακίδα η 
οποία θα περιλαμβάνει το σχετικό έντυπο υλικό προβολής. 
Η πινακίδα θα τυπωθεί με UV μελάνια (έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση) σε αυτοκόλλητο 
πολυμερικό Βινύλιο 7ετίας. 
Στήριξη: Οι πινακίδες θα συνοδεύονται από ένα (1) στύλο  μεταλλικό  γαλβανιζέ διαμέτρου Φ48, 
συνολικού ύψους 3 m (μονοκόμματος χωρίς ενώσεις). Όλα τα εξαρτήματα στήριξης - στερέωσης 
(βίδες, κοχλίες κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι μεταλλικά και γαλβανισμένα 
Στην περίπτωση που η στήριξη θα γίνει με βίδες, οι βίδες δεν θα πρέπει να αποκρύπτουν 
πληροφοριακά στοιχεία της πινακίδας. 
Τοποθέτηση: Η πινακίδες θα τοποθετηθούν στο έδαφος με άοπλο σκυρόδεμα σε βάθος 
τουλάχιστον 50 εκατ., μετά από την αυτοψία, σύμφωνα με το παραδοτέο 1 η δαπάνη 
συμπεριλαμβάνεται στη τιμή της πινακίδας. 

 

 
 
Σημεία τοποθέτησης : 

1. Πλατανόδασος Δάφνες 

2. Μονοπάτι Γλαύκος – Σούλι 

3. Μονοπάτι Ρωμανού – Διακονιάρη (Δέσης) 

4. Σημεία πεζοπορίας στο Παναχαϊκό Όρος 

 
Πινακίδες πληροφοριακές με διάσταση 0,50 Χ 0,75 m με αντανακλαστικό τύπου ΙΙ σε 
αλουμίνιο πάχους 3 mm 
 
Πινακίδες πληροφοριακές για τοΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, για το 
«ΠΑΡΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και για το Παμπελονησιακό στάδιο 
 
 
ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ: Διατομή Φ48 με ύψος 3 m γαλβανιζέ 
Στην  τιμή περιλαμβάνονται υλικά στήριξης όπως 2 γωνίες για κάθε πινακίδα καθώς και τα 

απαραίτητα στηρίγματα τύπου U. 

 Η προμήθεια ιστού στήριξης πινακίδων, από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο 
διαμέτρου 1 1/2’’, (Φ48) τουλάχιστον και μήκους 3,00 μ., πρέπει να πληροί τις 
παρακάτω προδιαγραφές: Ο στύλος θα φέρει οπές σε αποστάσεις κατάλληλες για 
την στήριξη πινακίδων σήμανσης ή καθρεπτών. Στο άνω άκρο του θα φέρει 
ηλεκτροσυγκολλημένη γαλβανιζέ κυκλική κεφαλή.  
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Η κατασκευή των πινακίδων θα γίνεται από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου 

AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου θα καλύπτεται πλήρως από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ κατά ΈΛΟΤ ΈΝ 12899-1 και θα φέρει αναγραφές και 
σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη. Οι πινακίδες θα φέρουν στο πίσω μέρος, πέρα των 
όσων ορίζονται από τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εκτυπωμένη και την ένδειξη: «ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΤΡΕΩΝ», τον μήνα παραγωγής (π.χ. «01/2018»), τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας, 
καθώς και την αναγραφή: «ΓΙΑ ΠΑΣΑ ΖΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 
(1) ΧΡΟΝΟ». Η επιλογή των λογότυπων, χρωμάτων και γραμματοσειρών θα γίνει σύμφωνα με τα 
υποδείγματα της υπηρεσίας. 

Η τοποθέτηση των πινακίδων, θα γίνει από τον ανάδοχο μετά από συνεννόηση με τον 
αναθέτων φορέα στα σημεία που θα υποδειχθούν. Η τοποθέτηση στο έδαφος θα γίνει με 
διάνοιξη οπής κατάλληλης διαμέτρου και βάθους 60 εκ., προσωρινή στήριξη του στύλου κατά 
την κατακορύφωση και πάκτωση αυτού μέσα στο έδαφος με σκυρόδεμα. Η στήριξη θα γίνει 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 «Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης». Τα 
πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης των πινακίδων, θα είναι όλα 
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΈΝ ISO 1461. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και 
προστασίας των εργαζομένων, των εγκαταστάσεων μέσα στο χώρο των υπηρεσιών κατά τη 
διαδικασία της παράδοσης-τοποθέτησης και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να 
γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι την παράδοσή τους.  

 
 
 

 
 

Η συντάξασα 
 

 
 

Βασιλική Μπαουστάνου 
 

 
 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Πρασίνου 

 
 

Παναγιώτης Κωστόπουλος 
 
 
 

 
 

Ο Αν. Δ/ντης 
Περ/ντος, Ενέργειας και  Πρασίνου 

 
 

Παναγιώτης Κωστόπουλος 
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Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων –
Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου- ΟΜΑΔΑ Δ :  
 

 
 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

 Σαράντα (40) πινακίδες για ζώα συντροφιάς διαστάσεων 80cmx60cm 
 

 
 
Η μεταλλική επιστύλια πινακίδα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.Χ.Ο.Ε. και να είναι καλυμμένη με αντιγκράφιτι μεμβράνη. Το σώμα της 
πινακίδας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm το οποίο να 
φέρει 4 οπές για την στερέωση του. Κάθε πινακίδα θα στηρίζετε σε δυο μεταλλικούς 
γαλβανισμένους ιστούς τετραγωνικής διατομής 40mmx40mmx2mm και ύψους 180cm. Στο άνω 
μέρος θα πρέπει να έχουν επίπεδη απόληξη ενώ το κάτω μέρος των ιστών να καταλήγει σε 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με 4 mm πάχος για μεγαλύτερη αντοχή στην στήριξη με οπές 
κατάλληλες για την στερέωσή του στο έδαφος με στριφώνια. Οι διαστάσεις της πινακίδας θα 
πρέπει να είναι80cmx60cm και πάχος3mm. Ενώ η συνολική διάσταση της κατασκευής θα είναι 
180cmx80cm. Οι συνθήκες στον δρόμο είναι ιδιαίτερα σκληρές οπότε θα πρέπει να υπάρχει 
αυτοκόλλητη διάφανης μεμβράνη ώστε να επιτρέπει τον καθαρισμό τους από τους 
περισσότερους μόνιμους ρύπους με την χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη στα 
χρώματα του υποστρώματος. 
Η προστατευτική μεμβράνη θα είναι μια ανθεκτική στα διαλυτικά επίστρωση, με διαφανή 
κόλλα. 
 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα μεταλλικά συνδετικά στοιχειά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού 
(βίδες, σύνδεσμοι κ.τ.λ) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε 
θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της 
επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainsteel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των 
μεταλλικών στοιχείων θα πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο 
συντελεστή ασφάλειας)τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στην 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
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ΧΡΩΜΑΤΑ 

Για την αντισκωρική προστασία τους τα μεταλλικά μέρη θα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία 
για την απόλαδοποίηση τους, να ακολουθεί μια επίστρωση polyzine (ψευδαργύρου) και έπειτα 
ηλεκτροστατική βαφή (σε φούρνο) πούδρα polyester δυο στρωμάτων χρώματος RAL. 

 

 Τέσσερις (4) πινακίδες με το λογότυπο του Δήμου Πατρέων, διαστάσεων 80cmx60cm 
 

 
 

 Μια πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης 40 Χ 50cm 
 
 

 
 

 Τέσσερις (4) πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης διαστασεων 80cmx60cm 
 
 
 

 
 
 

ΕΙΣΟΔΟΣ-

ΕΞΟΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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 Δέκα (10) επιγραφές εισόδων γραφείων διαστάσεων 40cm X 50cm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Σχεδιασμού Μελετών & Ελέγχου 

 
 

Νικόλαος Αποστόλου 
 

 
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού 
 
 

Παν. Λέμης – Πετρόπουλος 
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Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας - ΟΜΑΔΑ Ε: 
 

 

 ΤΡΕΙΣ (3) ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΒΕΛΟΣ Ρ52α ΠΛΕΥΡΑΣ 60CM ΜΕ ΣΤΥΛΟ 1,5m 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 40Χ40cm 

 ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ         ( 50Χ50 CM ) 

 

 ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΑ ΤΥΠΟΥ II ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60CMX60CM από ειδική αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότατης τύπου ΙΙ αδιάβροχη με ψηφιακή εκτύπωση το σήμα της 
Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πατρέων 

 
 ΔΕΚΑ (10) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΑ ΤΥΠΟΥ II ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30CMX30CM από ειδική αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότατης τύπου ΙΙ αδιάβροχη με ψηφιακή εκτύπωση το σήμα της 
Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πατρέων 

 

 ΣΤΑΜΠΑ (ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ) ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
Από αλουμίνιο με κοπή σε σχήμα όπου θα σχηματίζεται το «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ» 

 Μεταλλικός ιστός Φ48 3,0Μ 

Οι πινακίδες σήμανσης Κ.Ο.Κ (ρύθμισης της κυκλοφορίας ή ένδειξης επικίνδυνης θέσης) και 

οι πληροφοριακές πινακίδες πρέπει να ανταποκρίνονται στις πρότυπες τεχνικές 

προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, 

Π.Τ.Π. Σ- 310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης 

Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης και τη σχετική μελέτη. 
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Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους πρέπει να είναι άριστης ποιότητας 

ώστε να επιτελούν κατά τον καλύτερο τρόπο τον σκοπό για τον οποίο τοποθετούνται αλλά 

και για να μεγιστοποιήσουν τη διάρκεια ζωής τους. 

Για τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, τις ρυθμιστικές, τις πρόσθετες και τις μικρές 

πληροφοριακές χρησιμοποιείται επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 ελάχιστου 

πάχους 3mm. 

Εάν οι επίπεδες πληροφοριακές υπερβαίνουν το 1 τ.μ., θα πρέπει να ενισχύονται με 

πρόσθετες νευρώσεις ή περιμετρικά να στραντζάρονται ώστε να αποκτούν τις απαιτούμενες 

αντοχές. Για τις μεγαλύτερες πληροφοριακές πινακίδες γεφυρών χρησιμοποιούνται φύλλα 

από προφίλ αλουμινίου κράματος τύπου 6060 τα οποία συναρμολογούμενα κατά πλάτος 

μεταξύ τους σχηματίζουν την τελική επιφάνεια της πινακίδας. 

Στην τιμή των πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων περιλαμβάνονται: 

- η κατασκευή πινακίδων από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου 

πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική 

μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και φέρει αναγραφές και σύμβολα 

οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ, για τις 

πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες 

πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει το όνομα του κατασκευαστού 

και την ημερομηνία κατασκευής της. 

- η κατασκευή πλαισίου μορφοδοκών από κράμα σκληρού αλουμινίου για την ενίσχυση και 

ανάρτηση των πινακίδων στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της πινακίδας 

συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα. 

- η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις το 

χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, των πινακίδων, των πλαισίων τους και 

των υλικών σύνδεσης και στήριξης, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση, και η απαιτούμενη 

συσκευασία κατά τη μεταφορά-αποθήκευση σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου Πατρέων. 

- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας και των πλαισίων της επί 

του φορέα στήριξης, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και 

ολοκληρωμένης παράδοσης σε χρήση. 

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 

Πρόκειται για μεμονωμένους απλούς σωληνωτούς ορθοστάτες κυκλικής διατομής. Είναι 

φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά μικρού μεγέθους πινακίδες (<2τ.μ), 

όταν αυτές τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο. 

Οι στύλοι στήριξης θα πληρούν την πρότυπη τεχνική προδιαγραφή περί Μεταλλικών Στύλων 

Στήριξης Πινακίδων που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΒΜ5/Ο/40124/30-9-80 

(ΦΕΚ1061/Β/13-10-1980) του Υπουργού Δημοσίων Έργων, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει 

σήμερα, τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 6, την Κατακόρυφη Σήμανση 

Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) 9 Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης (Παράρτημα 

ΙΙΙ:Στήριξη κυκλοφοριακών πινακίδων κινδύνου, ρυθμιστικών, πρόσθετων και 

πληροφοριακών σταθερού περιεχομένου). 

Οι στύλοι στήριξης θα είναι από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο και τις κατάλληλες οπές για 

την τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης. Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα είναι με 

ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων 

κατακόρυφης σήμανσης. 
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Τα χαρακτηριστικά του θα είναι τα εξής: 

Πάχος τοιχώματος: τουλάχιστον 2mm 

Υλικό κατασκευής: σίδηρο 

Τύπος βαψίματος: ηλεκτροστατική βαφή 

Ονομαστική Διάμετρος στύλου στήριξης: όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

Μήκος στύλου στήριξης: 3,00 μέτρα 

 

 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 
 

ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΛΕΞΙΑ  
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 
Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό 
των 161.095,84 € μαζί με τον Φ.Π.Α. (24%) και ανήκει στα παρακάτω CPV: 34922100-7,     
31523200-0 
 
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα καλυφθεί από τους: 
 

ΚΑ Δ/ΝΣΕΙΣ 

40-6662.00630-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Διεύθυνση Πολεοδομικού & Κυκλοφοριακού 
Σχεδιασμού, Τμήμα Συγκοινωνιακού και 
Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού- ΟΜΑΔΑ Α 

 

30-7135.00021  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (πολυετούς 
δεσμευσης) 

Δ/νση Έργων Υποδομής, Τμήμα Αυτεπιστασίας 
Έργων Υποδομής – ΟΜΑΔΑ Β 

35-7135.00007 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Για τη Δ/νσηΠερ/ντος, Ενέργειας και Πρασίνου 
του Δήμου Πατρέων- Τμήμα Περ/ντος και 

Πρασίνου – ΟΜΑΔΑ Γ 

20-7135.00103-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου 
Πατρέων –Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και 
Ελέγχου- ΟΜΑΔΑ Δ 

30-6699.00005 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας - 
ΟΜΑΔΑ Ε 

 
 40-6662.00630 με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 ποσό ύψους 75.000,00 €. 
 30-7135.00021 πολυετούς δέσμευσης με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 ποσό 

ύψους 20.000,00 €.  
Το ποσό των 20.000,00 € θα βαρύνει τον  οικονομικό προϋπολογισμό του έτους 2021 και 
το ποσό των 37.703,40 € θα βαρύνει τον  οικονομικό προϋπολογισμό του έτους 2022. 

 35-7135.00007 με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 ποσό ύψους 18.000,00  
 20-7135.00103 με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 ποσό ύψους 10.000,00 €. 
 30-6699.00005 με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 ποσό ύψους 5.000,00 €. Το ποσό 

των 3.980,40 € θα βαρύνει τον  οικονομικό προϋπολογισμό του έτους 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
 

ΟΜΑΔΑ Α -  Κ.Α. 40-6662.00630 
 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔ.-ΚΥΚΛΟΦ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ & 
 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

  
  
  

Α/Α ΥΛΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 
€ 

1 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΡΓΩΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 60 CM 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ 
ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 3 mm   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:                                                                         
Α) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ( από Κ-1α 
έως Κ-41 του ΚΟΚ) KAI                                                                                         
B) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Ρ-1) 

ΤΕΜ 110 15,00 1.650,00 

2 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ P-2 (STOP), ΥΨΟΥΣ 60CM 
ΟΚΤΑΓΩΝΕΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 
3mm 

ΤΕΜ 220 25,00 5.500,00 

3 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 45CM 
ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 3 
mm                                                                    
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:                                                                          
ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ( από Ρ-5, Ρ-
7, Ρ-8, έως Ρ-77 του ΚΟΚ)                                                                                           

ΤΕΜ 350 15,00 5.250,00 

4 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 45CM 
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 3 
mm                                                                    
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:                                                                          
ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Ρ-39,Ρ-40 

ΤΕΜ 160 25,00 4.000,00 

5 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 45 CM, 
ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ  3 
mm                                                                       
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:                                                                       
Α) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΊΔΕΣ   ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Π.Χ. Ρ-6)                                                                                                           
Β) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. 
Π-21, Π-25) 

ΤΕΜ 70 20,00 1.400,00 
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6 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 
60CM*40CM, ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 3mm                                                                         
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:   Α) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Π.Χ. Ρ-69, Ρ-70, Ρ- 71, Ρ-72)     
Β)ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. 
Π-4, Π-5, Π28, Π57) 

ΤΕΜ 246 20,00 4.920,00 

7 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 60CM, 
ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ  3 
mm                                                                       
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:                                                                       
Α) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΊΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. 
Π-75) 

ΤΕΜ 10 35,00 350,00 

8 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 
80CM*20CM, ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 3mm                                                                         
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:   ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. Π-77, Π-78) 

ΤΕΜ 20 16,00 320,00 

9 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 
80CM*40CM, ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 3mm                                                                         
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:  ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. Π-79) 

ΤΕΜ 6 32,00 192,00 

10 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΗΣ 
ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΠΑΧΟΥΣ        3 ΜΜ 

Τ.Μ 20 100,00 2.000,00 

11 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 40*40cm 
ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 
3ΜΜ, ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ Ι  

TEM 180 10,00 1.800,00 

12 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΑΡΤΙ 
ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΡΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ:                                                  
ΑΣΠΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ.                                       

T.Μ 40 25,00 1.000,00 

13 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΌ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΑΡΤΙ 
ΤΥΠΟΥ Ι ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ:                                                  
ΑΣΠΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΓΙΑ 
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Η΄ STOP.   

T.Μ 20 30,00 600,00 

14 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΌ 
ΑΠΛΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΑΡΤΙ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ                                                
ΑΣΠΡΟ, ΜΑΥΡΟ.                                      

T.M. 10 10,00 100,00 

15 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΛΕ, ΠΑΧΟΥΣ 1mm., ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
0,50*0,30 , ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΔΩΝ 

ΤΕΜ 400 10,00 4.000,00 

16 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΕΜ 45 50,00 2.250,00 
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17 

ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 1/2 ΄΄ 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΜΗΚΟΥΣ 3Μ., ΤΡΥΠΗΜΕΝΟΙ 
ΣΤΗ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΡΥΠΑ ΣΕ ΤΡΥΠΑ 
5CM ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ 10ΜΜ 

ΤΕΜ 740 20,00 14.800,00 

18 
ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 1/2 ΄΄ 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΜΗΚΟΥΣ 3,5Μ.,  (ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 
2) 

ΤΕΜ 50 30,00 1.500,00 

19 
ΚΟΛΙΕΔΕΣ ΓΙΑ ΦΑΝΑΡΙΑ, 
ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3'' ΓΙΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΤΕΜ 52 8,00 416,00 

20 

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ 
ΠΙΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 45 CM ΚΑΙ P-2 (STOP) , 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ (ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 
1) 

ΤΕΜ 50 8,00 400,00 

21 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 80-84 ΜΜ, ΥΨΟΥΣ 45 CM  

ΤΕΜ 400 20,00 8.000,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ:   60.448,00 

    
Φ.Π.Α. 
24%: 

14.507,52 

 

 
 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ: 
74.955,52 

 
     

 
                                                                               Πάτρα     /7/2021 

 
Η Συντάξασα 

 
Ο Δ/ντης 

   
Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού 

   
Σχεδιασμού και Δόμησης 

      

      
 ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 Χωροτάκτης – Πολεοδόμος 
 

Αρχιτέκτων Μηχ/κός 

 
Μηχ/κός 

     
 

Ο Αντιδήμαρχος 
Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 

και Δόμησης, Δημοτικής Περιουσίας 
 
 

Μιχάλης Αναστασίου 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
 

ΟΜΑΔΑ Β -  Κ.Α. 30-7135.00021 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

  

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 
 

  
  
  

Α/Α ΥΛΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  € 

ΔΑΠΑΝΗ 
€ 

1 

Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου τύπου ΙΙ 
πάχους 3 μμ πλευράς 60 εκ.  
 
 

ΤΕΜ 70 16,00 1.120,00 

2 

 Ρυθμιστικές Πινακίδες τύπου ΙΙ πάχους 3 
μμ διαμέτρου 45 εκ.   
 
 

ΤΕΜ 70 16,00 1.120,00 

3 
Πλαστική μπαριέρα τύπου 
NewJerseyστοιβαζόμενη 

ΤΕΜ 40 43,00 1.720,00 

4 

 Πλαστική μπαριέρα τύπου NewJersey 

ΤΕΜ 80 43,00 3.440,00 

5 

Αναλάμποντες φανοί προειδοποίησης, 
φωτισμού LED 
 
 

ΤΕΜ 50 12,00 600,00 

6 
 
Μπαταρίες για αναλάμποντες φανούς 

ΤΕΜ 20 3,00 60,00 

7 
 Πλέγμα οριοθέτησης χώρου 
πορτοκαλί/κίτρινο με αντανακλαστική 
ταινία. 

ΡΟΛΟ 25 45,00 1.125,00 

8 Ελαστικό κολωνάκι  ΥΨΟΣ 45cm ΤΕΜ 1000 12,00 12.000,00 

9 Κώνοι ασφαλείας κυκλοφορίας  από 
μαλακό PVC, ΥΨΟΣ 50cm  

ΤΕΜ 50 9,00 450,00 

10 
Κώνοι ασφαλείας κυκλοφορίας   από 
καουτσούκ ΥΨΟΣ 75 cm 

ΤΕΜ 50 11,00 550,00 
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11 
Ταινία σήμανσης  
 

100 Μ 500 2,60 1.300,00 

12 Εργοταξιακή πινακίδα Π -77 / Π-78 / Π-79  ΤΕΜ 50 20,00 1.000,00 

13 
 Βάσεις στήριξης πινακίδων από 
ανακυκλωμένο καουτσούκ   18 ΚΙΛΑ 

TEM 100 17,00 1.700,00 

14 
Πλαίσιο στήριξης - Πτυσσόμενη βάση 
εργοταξιακής πινακίδας διατάσεων 
750x1000mm  

ΤΕΜ 20 48,00 960,00 

15 
Στύλος  40Χ40 ΧΙΛ   στήριξης εργοταξιακών 
πινακίδων  

ΜΜ 180 6,00 1.080,00 

16 
Σωλήνας στήριξης πινακίδων σήμανσης  
Φ1 1/2΄ 

ΤΕΜ 70 18,00 1.260,00 

17 
 Κινητός φράχτης είναι κατασκευασμένος 
από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 
(HDPE).  

ΤΕΜ 100 76,00 7.600,00 

18 

Προειδοποιητικές εργοταξιακές πινακίδες 
τύπου Ε   
 
 

Μ2 20 80,00 1.600,00 

19 

Προειδοποιητικές εργοταξιακές πινακίδες 
τύπου Ε σε κίτρινο υπόβαθρο 
    Κινδύνου πλευράς 60 εκ. σε πλάισιο 
75Χ75 εκ 
    Ρυθμιστικές διαμέτρου 45 εκ. σε 
πλαίσιο 75Χ75 εκ 
 

ΤΕΜ 30 45,00 1.350,00 

20 

Μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίου 
 
 
 

ΤΕΜ 100 65,00 6.500,00 
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ΣΥΝΟΛΟ: 46.535,00€ 

ΦΠΑ 24%: 
11.168,40€ 

                                                                                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
57.703,40€ 

 

 
 

Η Συντάξασα 
 
 
 
 

Φωτούλα Αγγελέτου 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΠΑΤΡΑ, ……/07/2021 
 

Ο Προϊστάμενος 
Τμήματος Αυτεπιστασίας 

 
 
 

Κωνσταντίνος Καψάλης 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

 
 

Ο Διευθυντής 
Δ/νσης Έργων Υποδομής 

 
 
 

Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος 
Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ & Έργων Υποδομής 

 
 
 
 

Χρήστος Κορδάς 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
 

ΟΜΑΔΑ Γ- Κ.Α. 35-7135.00007 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  
  
  

Α/Α ΥΛΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  € 

ΔΑΠΑΝΗ € 

1 

Προμήθεια και τοποθέτηση Πληροφοριακών 
Πινακίδων(αρχή και στο τέλος των διαδρομών – 
μονοπατιών ή σε κομβικά σημεία με σκοπό να 
λειτουργήσουν σαν infopoints) 

ΤΕΜ 15 180 2.700,00 

2 
Προμήθεια και τοποθέτηση Πληροφοριακών 
Πινακίδων(μονοπάτια και σε ενότητες Φυσικού – 
Πεζοπορικού ενδιαφέροντος) 

ΤΕΜ 30 40 1.200,00 

3 
Προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδεςκατεύθυνσης 
(ένδειξης) με απλό βέλος ή με βέλος και όνομα 
προορισμού. 

ΤΕΜ 55 12 660,00 

4 
Πινακίδες πληροφοριακές με διάσταση 0,50 Χ 0,75 
m με αντανακλαστικό τύπου ΙΙ σε αλουμίνιο 
πάχους 3 mm 

ΤΕΜ 20 90 1.800,00 

5 
ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ: Διατομή Φ48 με ύψος 3 m 
γαλβανιζέ 

ΤΕΜ 141 18 2.538,00 

6 

Προμηθεια και τοποθετηση πινακίδας στην 
περιοχη Αραχωβιτικων η οποία να απαγορεύει 
την στάθμευση ρυμουλκούμενων, τροχόσπιτων και 
σκαφών, πέραν από 24 συνεχείς ώρες, σύμφωνα 
με το Άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Ο.Κ. και να 
αναφέρεται ότι γίνεται αναστροφή του 
λεωφορείου του ΚΤΕΛ. Διασταση 1,00Χ0,75m 

ΤΕΜ 1 70 70,00 

7 

Προμηθεια και τοποθετηση  πληροφοριακών 
πινακίδων στην περιοχη Αραχωβιτικων σχετικά με 
την αποτροπή ρίψης προϊόντων κλαδέματος. 0,50 
Χ 0,75 m  

ΤΕΜ 5 30 150,00 

8 
Επιτοίχια πινακίδα «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΓΗΠΕΔΟ 
(άθλημα π.χ. ΤΕΝΙΣ) (ονομασία π.χ. ΤΕΡΨΙΘΕΑ)» 
διαστάσεων 1,00Χ0,75m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 30 75 

2.250,00 

9 
Επιτοίχια πινακίδα αναγραφής ονομασίας 
σχολείου διαστάσεων 2,00Χ1,00m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 3 200 

600,00 
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10 
Πινακίδα πληροφοριακή βέλος δεξιά «72ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ» διαστάσεων 0,75Χ0,40m 
(ΠΧΥ) ΤΕΜ. 1 30 

30,00 

11 
Πινακίδα «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΠΑΡΚΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» 
(φώτο) διαστάσεων 0,50Χ0,75m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 2 38 

76,00 

12 

Πινακίδα «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΠΑΡΚΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» 
πάχος πλαϊνό (στράντζα) 2,5 cm σε περίφραξη 
διαστάσεων 4,00Χ1,00m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 1 500 

500,00 

13 

Επιτοίχια πινακίδα «ΠΑΡΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (και λογότυπα)»  
διαστάσεων 1,50Χ0,75m (ΠΧΥ) 

ΤΕΜ. 2 112 

224,00 

14 
Επιτοίχια πινακίδα προβολής δραστηριοτήτων που 
στεγάζονται στο Π.Ε.Δ. (Plexiglas 8mm πάχος) 
διαστάσεων 0,40Χ0,50m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 2 20 

40,00 

15 
Πινακίδα κανόνων λειτουργίας του Πάρκου 
διαστάσεων 1,00Χ0,75m (ΠΧΥ)  ΤΕΜ. 3 75 

225,00 

16 
Πινακίδα κανόνων συμπεριφοράς απέναντι στα 
ζώα διαστάσεων 0,40Χ0,30m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 3 12 

36,00 

17 
Πινακίδα γραφείων, αποθήκης, WC παιδιών – 
κοινού διαστάσεων 0,90Χ0,12m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 20 12 

240,00 

18 Επιτοίχια πινακίδα αίθουσας εκδηλώσεων, χώροι 
εστίασης στο Π.Ε.Δ. διαστάσεων 1,20Χ0,40m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 3 48 

144,00 

19 
Πινακίδα για λαχανόκηπο διαστάσεων 0,75Χ0,40m 
(ΠΧΥ) ΤΕΜ. 1 30 

30,00 

20 Επιτοίχια πινακίδα Παμπελοποννησιακό Στάδιο 
&Πατρέας (φώτο) διαστάσεων 2.00Χ1,50m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 1 300 

300,00 

21 
Επιτοίχια ή σε περίφραξη πινακίδα ανώτερου 
μηνιαίου δίδακτρου (φώτο) διαστάσεων 
2.00Χ1.00m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 1 200 

200,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 14.013,00€ 

    
ΦΠΑ 24% 3.363,12€ 

    

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ:  17.376,12€ 

 
            
 

Η συντάξασα 
 

 
 

Βασιλική Μπαουστάνου 
 

Πάτρα, …/07/2021 
 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Πρασίνου 

 
 

Παναγιώτης Κωστόπουλος 
 

         

 
 

Ο Αν. Δ/ντης 
Περ/ντος, Ενέργειας και  Πρασίνου 

 
 

Παναγιώτης Κωστόπουλος 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
 

ΟΜΑΔΑ Δ- Κ.Α. 20-7135.00103 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 

Α/Α ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  € ΔΑΠΑΝΗ € 

1 

πινακίδες για ζώα 
συντροφιάς διαστάσεων 

80cmx60cm TEM 40 115 4.600 

2 

πινακίδες με το λογότυπο 
του Δήμου Πατρέων, 

διαστάσεων 80cmx60cm TEM 4 115 460 

3 
πινακίδα απαγόρευσης 
στάθμευσης 40 Χ 50 cm TEM 1 40 40 

4 

πινακίδες απαγόρευσης 
στάθμευσης διαστασεων 

80cmx60cm TEM 4 115 460 

5 

επιγραφές εισόδων 
γραφείων διαστάσεων 

40cm X 50cm TEM 10 15 150 

    
 ΣΥΝΟΛΟ 5.710,00 € 

    
ΦΠΑ 24% 1.370,4 € 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.080,4 € 

                                         
                                                 Πάτρα …./07/2021 
 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Σχεδιασμού Μελετών & Ελέγχου 

 
 

Νικόλαος Αποστόλου 
 

 
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού 
 
 

Παν. Λέμης – Πετρόπουλος 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, 
Περ/ντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, 

Καθαριότητας Ανακύκλωσης 
και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

 
 

      Νικόλαος Ασπράγκαθος 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΤΡΕΩΝ» 
 

ΟΜΑΔΑ Ε- Κ.Α. 30-6699.00005 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Α/Α ΥΛΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

€ 
ΔΑΠΑΝΗ € 

1 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΒΕΛΟΣ Ρ52α 
ΠΛΕΥΡΑΣ 60CM ΜΕ ΣΤΥΛΟ 1,5m 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 40Χ40cm 
ΤΕΜ 3 20,00 € 60,00 € 

2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ( 50Χ50 CM ) ΤΕΜ 40 23,00 € 920,00 € 

3 Μεταλλικός ιστός Φ48 3,0Μ ΤΕΜ 40 15,00 € 600,00 € 

4 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΜ 40 25,00 € 1.000,00 € 

5 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 

ΤΥΠΟΥ II ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
60CMX60CM 

ΤΕΜ 20 21,00 € 420,00 € 

6 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 

ΤΥΠΟΥ II ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
30CMX30CM 

ΤΕΜ 10 15,00 € 150,00 € 

7 
ΣΤΑΜΠΑ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 

«ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
ΤΕΜ 1 60,00 € 60,00 € 

                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ : 3.210,00 € 

Φ.Π.Α. 24% :  770,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  3.980,40 € 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 
 
 

ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΔΑΡΑ  

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο Συγγραφής 

Αντικείμενο της προμήθειας διαγωνισμού είναι: 
Για τη Διεύθυνση Πολεοδομικού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Τμήμα Συγκοινωνιακού και 
Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού- ΟΜΑΔΑ Α:  
Προμήθεια υλικών σήμανσης (πινακίδες οδικής σήμανσης, πληροφοριακές πινακίδες, στύλοι 
σήμανσης, κ.λ.π) για τις ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στις οδούς του 
Δήμου Πατρέων 
 
Για τη Δ/νση Έργων Υποδομής, Τμήμα Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής – ΟΜΑΔΑ Β : 
Η προμήθεια αφορά πινακίδες και άλλα είδη εργοταξιακής σήμανσης τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου Πατρέων κατά την εκτέλεση έργων προκειμένου 
να ρυθμίζεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων ή σε περιπτώσεις βλαβών 
οδοστρωμάτων, καταπτώσεων, ανοιχτών φρεατίων  κλπ για τον αποκλεισμό τους. 
 
 
Για τη Δ/νσηΠερ/ντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων- Τμήμα Περ/ντος και 
Πρασίνου – ΟΜΑΔΑ Γ : προμήθεια πινακίδων σήμανσης (πληροφοριακές, ρυθμιστικές) και των 
συνοδών υλικών. Η τοποθέτηση τους θα γίνει από τον Ανάδοχο σε σημεία που θα υποδείξει η 
Δ/νση Περ/ντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου. (ΟΜΑΔΑ Γ). 
 
 
Για τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου 
Πατρέων –Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου- ΟΜΑΔΑ Δ :  
προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων θα τοποθετηθούν επίσης σε πάρκα αναψυχής, για την 
ενημέρωση των ιδιοκτητών ζώου στην υποχρέωσή τους να κρατούν το σκύλο τους δεμένο και σε 
κοντινή απόσταση, κατά την διάρκεια του περιπάτου και να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό 
του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου τους. 
 
Για το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας - ΟΜΑΔΑ Ε: 
προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων για πρόληψη Φυσικών Καταστροφών για τις ανάγκες 
Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας  για την ενημέρωση πολιτών σημείων 
συγκέντρωσης πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επισήμανση οδών διαφυγής κ.λ.π. 
 
 
Άρθρο 2ο : Κριτήριο κατακύρωσης 

 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα για το σύνολο των ειδών της ομάδας και σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό που εμπεριέχονται στο παρόν τεύχος. Προσφορές 
μπορούν να δοθούν για μια ή περισσότερες ή το σύνολο των ομάδων που ακολουθούν για το 
σύνολο όμως των ειδών και των ποσοτήτων ανά υλικό/είδος ομάδας. Οι προσφερόμενες τιμές 
ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την τιμή ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
Κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα για το σύνολο των ειδών/υλικών της ομάδας. 
 
Άρθρο 3ο : Χρόνος και Τόπος παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης – συμβατικός χρόνος ορίζεται σε (12) μήνες για τα είδη των Ομάδων Α, Γ, 
Δ,Ε και σε (24) είκοσι τέσσερες μήνες για τα είδη της Ομάδας Β από την υπογραφή της 
σύμβασης. Προβλέπεται τμηματική παράδοση της ποσότητας του υλικού εντός συμβατικού 
χρόνου.  
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Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών  (άρθρο 206 του Ν.4412/2016) θα γίνετε τμηματικά ή 
συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, στην αποθήκη της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου (Ταχ. Δ/νση: Αροανίων και Δαμίρη), στην Κεντρική 
Αποθήκη του Δήμου Πατρέων (Αγίου Διονυσίου 12), στην αποθήκη του Δήμου Πατρέων στην 
οδό Θουρίας 21, στον χώρο των εγκαταστάσεων του συνεργείου ασφαλτικών ή επί τόπου των 
έργων σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
παραγγελίας των ειδών μέχρι την συμπλήρωση της υπάρχουσας πίστωσης, κατόπιν 
συνεννόησης με την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, με την αρμόδια Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας εκάστης Διεύθυνσης  και του Τμήματος 
Διαχείρισης Υλικού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής παρουσία του 
Αναδόχου εφόσον το επιθυμεί.  
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας μπορεί να προτείνει ή 
την τέλεια απόρριψη ή την μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή 
λειτουργικών ανωμαλιών κατά την παραλαβή ή την λειτουργία τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης 
προθεσμίας και να αντικαταστήσει τα είδη χωρίς καμία επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή 
κατά το στάδιο παραλαβής ή κατά την χρησιμοποίησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των ειδών, και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα (άρθρο 
206 παρ.6 του Ν.4412/2016). 
Η παραλαβή των ειδών (άρθρο 208 του Ν.4412/2016) γίνεται από τις επιτροπές της 
παραγράφου 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 μετά από την διενέργεια 
μακροσκοπικού ελέγχου και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο (άρθρο 209 του 
Ν.4412/2016). 
Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 4ο : Πληρωμή Αναδόχου 
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας της προμήθειας θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 
τιμολογίου μετά:  
α) την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών (πρωτόκολλο παραλαβής) που αφορά η 
πληρωμή  σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή του 
άρθρου 221 παρ.11β΄ του Ν.4412/2016 της Αναθέτουσας Αρχής. 
β) το τιμολόγιο του αναδόχου, 
γ) την έκδοση αποδεικτικού εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη  
δ) την προσκόμιση πιστοποιητικών Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και  
ε) την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.  
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Άρθρο 5ο : Τιµές προσφορών – Χρόνος Ισχύος   
H οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ. Οι τιµές µονάδας της 
προσφοράς  για την παροχή της ανωτέρω προμήθειας θα παραµένει σταθερή καθ’ όλη τη 
διάρκειά της. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την επόμενη της 
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διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
 
 
Άρθρο 6ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
1. Για την υπογραφή και για την καλή εκτέλεση των όρων 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 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. 
2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄καιγ΄της παρ.1 του άρθρου 14 του 
Ν.4364/05.02.2016 που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα Κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997(ΦΕΚ 139/Α΄/1997) και 
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.  
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών & 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. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
3.Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου 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 και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού,  
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης  
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 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. 
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5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική, 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από 
την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 
 
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεων ανάδοχου περί μεταφορών -φορτοεκφορτώσεων - εργασιών και 
μέτρων ασφαλείας 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας κατά τις 
εργασίες του και για τη συμμόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις 
και εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Ο  ανάδοχος 
πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιμοποιούνται, 
των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων, ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους και διατάξεις μονομερώς κάθε ευθύνες για οποιαδήποτε απ' τη μη καλή εφαρμογή τους 
και συνέπεια. 

Κατά την εκτέλεση των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων των υλικών στην αποθήκη του 
Δήμου ή στις περιοχές τοποθέτησης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία 
μέτρα για αποφυγή ατυχήματος στους εργαζόμενους του και τους εργαζόμενους του χώρου και 
στους επισκέπτες. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στις παρακείμενες εγκαταστάσεις θα βαρύνει 
αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση παράβασης η ατυχήματος ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά και 
ποινικά είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλους κλπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον 
εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παράβασης η παράλειψης κατά την εφαρμογή των 
αναφερόμενων στην παρούσα. 

Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4412/2016. 

 
 

Άρθρο 8ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα 
με 
νέο αρίστης ποιότητας. Εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερο από το 10% της 
ποσότητας του συγκεκριμένου κωδικού θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του 
συγκεκριμένου κωδικού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα. 
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. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 
και3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 9ο : Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών.  
β) παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη.  
γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις και   
δ) εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
 
Άρθρο 10Ο : Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση αναδόχου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (άρθρο 203 του ν. 4412/2016)  από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη 
των παρατάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 και το 
άρθρο 12 της παρούσας. 
 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εφαρμογή δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση  
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 
Άρθρο  11Ο : Ανωτέρα Βία 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 
αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 
204 Ν.4412/2016) 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός 
ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 
απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου 
κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με 
το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της 
ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 
ανάλογα. 
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Άρθρο 12ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων 
διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού 
συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Άρθρο 13ο :  Λοιπές διατάξεις 

 
Για τυχόν ασάφειες και θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, υπερισχύουν οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/2016). 
 
 
 
 

            
 

Η συντάξασα 
 

 
 

Βασιλική Μπαουστάνου 
 

Πάτρα, …/07/2021 
 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Πρασίνου 

 
 

Παναγιώτης Κωστόπουλος 
 

         

 
 

Ο Αν. Δ/ντης 
Περ/ντος, Ενέργειας και  Πρασίνου 

 
 

Παναγιώτης Κωστόπουλος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στοιχεία προσφέροντος : 

Έδρα:  Οδός: Αριθμός: 

Τηλέφωνο:  Fax:  ΑΦΜ 

 
 

 

 

  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
 

ΟΜΑΔΑ Α -  Κ.Α. 40-6662.00630 
 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔ.-ΚΥΚΛΟΦ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ & 
 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

  
  
  

Α/Α ΥΛΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 
€ 

1 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΡΓΩΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 60 CM 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ 
ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 3 mm   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:                                                                         
Α) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ( από Κ-1α 
έως Κ-41 του ΚΟΚ) KAI                                                                                         
B) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Ρ-1) 

ΤΕΜ 110 
  

2 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ P-2 (STOP), ΥΨΟΥΣ 60CM 
ΟΚΤΑΓΩΝΕΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 
3mm 

ΤΕΜ 220 
  

3 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 45CM 
ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 3 
mm                                                                    
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:                                                                          
ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ( από Ρ-5, Ρ-
7, Ρ-8, έως Ρ-77 του ΚΟΚ)                                                                                           

ΤΕΜ 350 
  

4 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 45CM 
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 3 
mm                                                                    
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:                                                                          
ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Ρ-39,Ρ-40 

ΤΕΜ 160 
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5 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 45 CM, 
ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ  3 
mm                                                                       
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:                                                                       
Α) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΊΔΕΣ   ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Π.Χ. Ρ-6)                                                                                                           
Β) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. 
Π-21, Π-25) 

ΤΕΜ 70 
  

6 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 
60CM*40CM, ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 3mm                                                                         
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:   Α) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Π.Χ. Ρ-69, Ρ-70, Ρ- 71, Ρ-72)     
Β)ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. 
Π-4, Π-5, Π28, Π57) 

ΤΕΜ 246 
  

7 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 60CM, 
ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ  3 
mm                                                                       
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:                                                                       
Α) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΊΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. 
Π-75) 

ΤΕΜ 10 
  

8 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 
80CM*20CM, ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 3mm                                                                         
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:   ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. Π-77, Π-78) 

ΤΕΜ 20 
  

9 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 
80CM*40CM, ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ΙΙ, ΠΑΧΟΥΣ 3mm                                                                         
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:  ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π.Χ. Π-79) 

ΤΕΜ 6 
  

10 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΗΣ 
ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΠΑΧΟΥΣ        3 ΜΜ 

Τ.Μ 20 
  

11 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 40*40cm 
ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 
3ΜΜ, ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ Ι  

TEM 180 
  

12 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΑΡΤΙ 
ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΡΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ:                                                  
ΑΣΠΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ.                                       

T.Μ 40 
  

13 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΌ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΑΡΤΙ 
ΤΥΠΟΥ Ι ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ:                                                  
ΑΣΠΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΓΙΑ 
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Η΄ STOP.   

T.Μ 20 
  

14 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΌ 
ΑΠΛΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΑΡΤΙ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ                                                
ΑΣΠΡΟ, ΜΑΥΡΟ.                                      

T.M. 10 
  



90 

15 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΛΕ, ΠΑΧΟΥΣ 1mm., ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
0,50*0,30 , ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΔΩΝ 

ΤΕΜ 400 
  

16 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΕΜ 45 
  

17 

ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 1/2 ΄΄ 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΜΗΚΟΥΣ 3Μ., ΤΡΥΠΗΜΕΝΟΙ 
ΣΤΗ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΡΥΠΑ ΣΕ ΤΡΥΠΑ 
5CM ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ 10ΜΜ 

ΤΕΜ 740 
  

18 
ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 1/2 ΄΄ 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΜΗΚΟΥΣ 3,5Μ.,  (ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 
2) 

ΤΕΜ 50 
  

19 
ΚΟΛΙΕΔΕΣ ΓΙΑ ΦΑΝΑΡΙΑ, 
ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3'' ΓΙΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΤΕΜ 52 
  

20 

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ 
ΠΙΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 45 CM ΚΑΙ P-2 (STOP) , 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ (ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 
1) 

ΤΕΜ 50 
  

21 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 80-84 ΜΜ, ΥΨΟΥΣ 45 CM  

ΤΕΜ 400 
  

    
ΣΥΝΟΛΟ:   

 

    
Φ.Π.Α. 
24%:  

 

 
 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ:  

 
      

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./……/…….. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Στοιχεία προσφέροντος : 

Έδρα:  Οδός: Αριθμός: 

Τηλέφωνο:  Fax:  ΑΦΜ 

 

 

 

  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
 

ΟΜΑΔΑ Β -  Κ.Α. 30-7135.00021 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

  

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 
 

  
  
  

Α/Α ΥΛΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  € 

ΔΑΠΑΝΗ 
€ 

1 

Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου τύπου ΙΙ 
πάχους 3 μμ πλευράς 60 εκ.  
 
 

ΤΕΜ 70 
  

2 

 Ρυθμιστικές Πινακίδες τύπου ΙΙ πάχους 3 
μμ διαμέτρου 45 εκ.   
 
 

ΤΕΜ 70 
  

3 
Πλαστική μπαριέρα τύπου 
NewJerseyστοιβαζόμενη 

ΤΕΜ 40 
  

4 

 Πλαστική μπαριέρα τύπου NewJersey 

ΤΕΜ 80 
  

5 

Αναλάμποντες φανοί προειδοποίησης, 
φωτισμού LED 
 
 

ΤΕΜ 50 
  

6 
 
Μπαταρίες για αναλάμποντες φανούς 

ΤΕΜ 20 
  

7 
 Πλέγμα οριοθέτησης χώρου 
πορτοκαλί/κίτρινο με αντανακλαστική 
ταινία. 

ΡΟΛΟ 25 
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8 Ελαστικό κολωνάκι  ΥΨΟΣ 45cm ΤΕΜ 1000 
  

9 Κώνοι ασφαλείας κυκλοφορίας  από 
μαλακό PVC, ΥΨΟΣ 50cm  

ΤΕΜ 50 
  

10 
Κώνοι ασφαλείας κυκλοφορίας   από 
καουτσούκ ΥΨΟΣ 75 cm 

ΤΕΜ 50 
  

11 
Ταινία σήμανσης  
 

100 Μ 500 
  

12 Εργοταξιακή πινακίδα Π -77 / Π-78 / Π-79  ΤΕΜ 50 
  

13 
 Βάσεις στήριξης πινακίδων από 
ανακυκλωμένο καουτσούκ   18 ΚΙΛΑ 

TEM 100 
  

14 
Πλαίσιο στήριξης - Πτυσσόμενη βάση 
εργοταξιακής πινακίδας διατάσεων 
750x1000mm  

ΤΕΜ 20 
  

15 
Στυλος  40Χ40 ΧΙΛ   στήριξης εργοταξιακών 
πινακίδων  

ΜΜ 180 
  

16 
Σωλήνας στήριξης πινακίδων σήμανσης  
Φ1 1/2΄ 

ΤΕΜ 70 
  

17 
 Κινητός φράχτης είναι κατασκευασμένος 
από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 
(HDPE).  

ΤΕΜ 100 
  

18 

Προειδοποιητικές εργοταξιακές πινακίδες 
τύπου Ε   
 
 

Μ2 20 
  

19 

Προειδοποιητικές εργοταξιακές πινακίδες 
τύπου Ε σε κίτρινο υπόβαθρο 
    Κινδύνου πλευράς 60 εκ. σε πλάισιο 
75Χ75 εκ 
    Ρυθμιστικές διαμέτρου 45 εκ. σε 
πλαίσιο 75Χ75 εκ 
 

ΤΕΜ 30 
  

20 

Μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίου 
 
 
 

ΤΕΜ 100 
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ΣΥΝΟΛΟ: 

 ΦΠΑ 24%: 
 

                                                                                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 

   
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./……/…….. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στοιχεία προσφέροντος : 

Έδρα:  Οδός: Αριθμός: 

Τηλέφωνο:  Fax:  ΑΦΜ 

 

 
 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
 

ΟΜΑΔΑ Γ- Κ.Α. 35-7135.00007 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  
  
  

Α/Α ΥΛΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  € 

ΔΑΠΑΝΗ € 

1 

Προμήθεια και τοποθέτηση Πληροφοριακών 
Πινακίδων(αρχή και στο τέλος των διαδρομών – 
μονοπατιών ή σε κομβικά σημεία με σκοπό να 
λειτουργήσουν σαν infopoints) 

ΤΕΜ 15 
  

2 
Προμήθεια και τοποθέτηση Πληροφοριακών 
Πινακίδων(μονοπάτια και σε ενότητες Φυσικού – 
Πεζοπορικού ενδιαφέροντος) 

ΤΕΜ 30 
  

3 
Προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδεςκατεύθυνσης 
(ένδειξης) με απλό βέλος ή με βέλος και όνομα 
προορισμού. 

ΤΕΜ 55 
  

4 
Πινακίδες πληροφοριακές με διάσταση 0,50 Χ 0,75 
m με αντανακλαστικό τύπου ΙΙ σε αλουμίνιο 
πάχους 3 mm 

ΤΕΜ 20 
  

5 
ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ: Διατομή Φ48 με ύψος 3 m 
γαλβανιζέ 

ΤΕΜ 141 
  

6 

Προμηθεια και τοποθετηση πινακίδας στην 
περιοχη Αραχωβιτικων η οποία να απαγορεύει 
την στάθμευση ρυμουλκούμενων, τροχόσπιτων και 
σκαφών, πέραν από 24 συνεχείς ώρες, σύμφωνα 
με το Άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Ο.Κ. και να 
αναφέρεται ότι γίνεται αναστροφή του 
λεωφορείου του ΚΤΕΛ. Διασταση 1,00Χ0,75m 

ΤΕΜ 1 
  

7 

Προμηθεια και τοποθετηση  πληροφοριακών 
πινακίδων στην περιοχη Αραχωβιτικων σχετικά με 
την αποτροπή ρίψης προϊόντων κλαδέματος. 0,50 
Χ 0,75 m  

ΤΕΜ 5 
  



95 

8 
Επιτοίχια πινακίδα «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΓΗΠΕΔΟ 
(άθλημα π.χ. ΤΕΝΙΣ) (ονομασία π.χ. ΤΕΡΨΙΘΕΑ)» 
διαστάσεων 1,00Χ0,75m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 30 

 

 

9 
Επιτοίχια πινακίδα αναγραφής ονομασίας 
σχολείου διαστάσεων 2,00Χ1,00m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 3 

 
 

10 
Πινακίδα πληροφοριακή βέλος δεξιά «72ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ» διαστάσεων 0,75Χ0,40m 
(ΠΧΥ) ΤΕΜ. 1 

 

 

11 
Πινακίδα «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΠΑΡΚΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» 
(φώτο) διαστάσεων 0,50Χ0,75m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 2 

 

 

12 

Πινακίδα «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΠΑΡΚΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» 
πάχος πλαϊνό (στράντζα) 2,5 cm σε περίφραξη 
διαστάσεων 4,00Χ1,00m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 1 

 

 

13 

Επιτοίχια πινακίδα «ΠΑΡΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (και λογότυπα)»  
διαστάσεων 1,50Χ0,75m (ΠΧΥ) 

ΤΕΜ. 2 
 

 

14 
Επιτοίχια πινακίδα προβολής δραστηριοτήτων που 
στεγάζονται στο Π.Ε.Δ. (Plexiglas 8mm πάχος) 
διαστάσεων 0,40Χ0,50m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 2 

 

 

15 
Πινακίδα κανόνων λειτουργίας του Πάρκου 
διαστάσεων 1,00Χ0,75m (ΠΧΥ)  ΤΕΜ. 3 

 
 

16 
Πινακίδα κανόνων συμπεριφοράς απέναντι στα 
ζώα διαστάσεων 0,40Χ0,30m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 3 

 
 

17 
Πινακίδα γραφείων, αποθήκης, WC παιδιών – 
κοινού διαστάσεων 0,90Χ0,12m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 20 

 
 

18 Επιτοίχια πινακίδα αίθουσας εκδηλώσεων, χώροι 
εστίασης στο Π.Ε.Δ. διαστάσεων 1,20Χ0,40m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 3 

 

 

19 
Πινακίδα για λαχανόκηπο διαστάσεων 0,75Χ0,40m 
(ΠΧΥ) ΤΕΜ. 1 

 
 

20 Επιτοίχια πινακίδα Παμπελοποννησιακό Στάδιο 
&Πατρέας (φώτο) διαστάσεων 2.00Χ1,50m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 1 

 

 

21 
Επιτοίχια ή σε περίφραξη πινακίδα ανώτερου 
μηνιαίου δίδακτρου (φώτο) διαστάσεων 
2.00Χ1.00m (ΠΧΥ) ΤΕΜ. 1 

 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΦΠΑ 24% 

 

    

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ:  

  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./……/…….. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στοιχεία προσφέροντος : 

Έδρα:  Οδός: Αριθμός: 

Τηλέφωνο:  Fax:  ΑΦΜ 

 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
 

ΟΜΑΔΑ Δ- Κ.Α. 20-7135.00103 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 

Α/Α ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  € ΔΑΠΑΝΗ € 

1 

πινακίδες για ζώα 
συντροφιάς διαστάσεων 

80cmx60cm TEM 40 
  

2 

πινακίδες με το λογότυπο 
του Δήμου Πατρέων, 

διαστάσεων 80cmx60cm TEM 4 
  

3 
πινακίδα απαγόρευσης 
στάθμευσης 40 Χ 50 cm TEM 1 

  

4 

πινακίδες απαγόρευσης 
στάθμευσης διαστασεων 

80cmx60cm TEM 4 
  

5 

επιγραφές εισόδων 
γραφείων διαστάσεων 

40cm X 50cm TEM 10 
  

    
 ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΦΠΑ 24% 

 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./……/…….. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στοιχεία προσφέροντος : 

Έδρα:  Οδός: Αριθμός: 

Τηλέφωνο:  Fax:  ΑΦΜ 

 

 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΤΡΕΩΝ» 
 

ΟΜΑΔΑ Ε- Κ.Α. 30-6699.00005 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Α/Α ΥΛΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

€ 
ΔΑΠΑΝΗ € 

1 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΒΕΛΟΣ Ρ52α 
ΠΛΕΥΡΑΣ 60CM ΜΕ ΣΤΥΛΟ 1,5m 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 40Χ40cm 
ΤΕΜ 3   

2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ( 50Χ50 CM ) ΤΕΜ 40   

3 Μεταλλικός ιστός Φ48 3,0Μ ΤΕΜ 40   

4 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΜ 40   

5 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 

ΤΥΠΟΥ II ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
60CMX60CM 

ΤΕΜ 20   

6 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 

ΤΥΠΟΥ II ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
30CMX30CM 

ΤΕΜ 10   

7 
ΣΤΑΜΠΑ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 

«ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
ΤΕΜ 1   

                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ :  

Φ.Π.Α. 24% :   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :   

  
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./……/…….. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Μζροσ Ι: Πληροφορίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ και την αναθζτουςα αρχή ή τον 

αναθζτοντα φορζα 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI – ΔΔΔ  

 

 

 

 

ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζην Μέξνο Η 

αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία 

ΔΔΔ/ΣΔΤΓ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ 

/ΣΔΤΓ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

 

Πξνζσξηλφο αξηζκφο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: αξηζκφο [], εκεξνκελία [], ζειίδα [] Αξηζκφο 

πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

 

Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 

ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ 

επίπεδν) 

 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν: (π.ρ. www.promitheus. gov.gr/[ΑΓΑΜ Πξνθήξπμεο 

ζην ΚΖΜΓΖ]) 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή 

ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςησ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημζνο Ζντυπο Υπεφθυνησ Δήλωςησ (ΤΕΥΔ) 
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Σαπηόηεηα ηνπ αγνξαζηή 

Δπίζεκε νλνκαζία: ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη: 997992450 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη):      www.e-patras.gr 

Πφιε: ΠΑΣΡΑ 

Οδφο θαη αξηζκφο: ΜΑΗΕΧΝΟ 147, 1νο φξνθνο 

Σαρ. θσδ.: 26221 

Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ 

                                           ΜΠΑΟΤΣΑΝΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ, 

Σειέθσλν: 2610339360 

θαμ: 

Ζι. ηαρ/κείν: vasompa@yahoo.gr 

Υψξα: GR 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

Σίηινο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΗΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΠΑΣΡΔΩΝ 

χληνκε πεξηγξαθή: 

Πξνκήζεηα πιηθώλ ζήκαλζεο (πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο, πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο, ζηύινη 

ζήκαλζεο, θ.ι.π) γηα ηηο αλάγθεο ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο ζηάζκεπζεο ζηηο νδνύο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέωλ πξνκήζεηα πηλαθίδωλ ζήκαλζεο (πιεξνθνξηαθέο, ξπζκηζηηθέο) θαη ηωλ 

ζπλνδώλ πιηθώλ. 

Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα (εάλ ππάξρεη): ΑΡ ΜΔΛΔΣΗ 21/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-patras.gr/
mailto:vasompa@yahoo.gr


3 

 

Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα  

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  

Δπσλπκία: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο: 

Ζι. ηαρ/κείν: 

Σειέθσλν: 

θαμ: 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη): 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; Ναη / Όρη 

Ο ΟΦ απνηειεί πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην 
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Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

% 

Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη 

εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθφ χζηεκα (Πξν)Δπηινγήο 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

(πξν)επηινγήο]; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

- 

Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

- 

Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 

- 
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Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Ναη / Όρη 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...): 

- 

Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο: 

- 

Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 
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Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 

Σκήκαηα πνπ ζπκκεηάζρεη ν ΟΦ 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

Απάληεζε: 

- 

 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα  

 Όλνκα: 

Δπψλπκν: 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 

Σφπνο γέλλεζεο: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρ/κείν: 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιιωλ νληνηήηωλ Βαζίδεηαη ζε 

ηθαλόηεηεο άιιωλ νληνηήηωλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί 

ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 
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Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ηωλ νπνίωλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο 

Γελ βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Μέξνο ΙΙΙ: Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Α: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ιφγσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο: πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 

νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Γηαθζνξά 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 

νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 



11 

 

Απάηε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 

νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / Όρη 

 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 

νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
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Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 

νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
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ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 

νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 
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Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο αζθάιηζεο 

Καηαβνιή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο αζθάιηζεο: 

Καηαβνιή θφξσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηφζν 

ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 
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Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 
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Δλερφκελν πνζφ 

 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπηωκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

θνηλσληθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 
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- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Πηψρεπζε 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε; Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ 

δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο; Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ 

δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 
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- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ; Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ 

δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αλάινγε θαηάζηαζε πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 
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Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ 

δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Τπφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην 

Tειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ 

δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 
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Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; 

 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ 

δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 
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Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Παξνρή ζπκβνπιψλ ή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Πξφσξε θαηαγγειία, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 

Έρεη ππνζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ή 

επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ πξνεγνχκελε 

ζχκβαζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Φεπδείο δειψζεηο, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, απφθηεζε 

εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά 

ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν 

ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε. 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθό επαγγεικαηηθό κεηξών 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα 

XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί 

λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

παξάξηεκα απηφ. 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθό εκπνξηθό κεηξών 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα 

XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί 

λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

παξάξηεκα απηφ. 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 
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Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 

Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: παξαδφζεηο είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί 

Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο παξαδφζεηο 

ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο παξαιήπηεο. Οη 

αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ 

ηεθκεξίσζε πείξαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

Πεξηγξαθή 

- 

Πνζφ 

 

Ζκεξνκελία Έλαξμεο - Ζκεξνκελία Λήμεο 

.. - .. 

Απνδέθηεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 
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Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν κέξνο (δειαδή πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ κέξνπο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 

ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο II, ελφηεηα Γ 

αλσηέξσ. 

Πξνζδηνξίζηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Λήμε  
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Μέξνο VΙ: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο 

θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

 

α) Ζ αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή 

 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Η, ελφηεηα Α, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζην Μέξνο ΗΗΗ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ 

Δγγξάθνπ χκβαζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Η. 

 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη,  

ππνγξαθή(-έο):  

Ζκεξνκελία 

Σφπνο Τπνγξαθή 

 

 


		2021-10-07T11:06:06+0300




