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1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 41222

Κωδικός ΝUTS EL612

Τηλέφωνο 2413-500327

Φαξ 2410-250372

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο prom@larissa-dimos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες επί της διακήρυξης Καφατάκη Μαρία

Αρμόδιος για πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών Γεώργιος  Γιαννούλης,  Πατσιούρας  Αθανάσιος  (για  τα
τμήματα  1, 2, 3) Τηλ. Επικ.: 2413-500271
Αποστόλου Πέτρος, Μπουμπίτσα βασιλική, Πατσιούρας
Αθανάσιος  (για το τμήμα 4) Τηλ. Επικ.:  2413-500231,
271, 385
Αριστοτέλης  Κωστούλας  (για  το  τμήμα 5)  Τηλ.  Επικ.:
2413-500343

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

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Λαρισαίων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση

στην  διεύθυνση  (URL)  :  www.larissa.gov.gr μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)     Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση: www.larissa.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης1

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαρισαίων.
Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 15.6117.07010 και 00.8224.00024 των προϋπολογισμών οικονομικών
ετών 2019 και 2020 του Δήμου Λαρισαίων, με χρηματοδότηση από Ιδίους  Πόρους. 

1 Άρθρο 53 παρ 2 εδάφ ζ   ν. 4412/2016
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Η δαπάνη για την σύμβαση θα καλυφθεί με πολυετή δέσμευση βάσει της εγκεκριμένης Απόφασης ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης, και βαρύνει τους  Κ.Α.Ε.:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ

ΤΟΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ

ΤΟΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2020
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

15.6117.07010
ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ

119.150,00€ 87.350,00 € Ιδίοι Πόροι

00.8224.0002 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ
24%

28.596,00€ 20. 964,00€ Ιδίοι Πόροι

ΣΥΝΟΛΑ 147.746,00€ 108.314,00€

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Η  παρούσα   σύμβαση  αφορά  τις  υπηρεσίες  που  απαιτούνται  για  την  λειτουργία   του  θεματικού  Πάρκου
Χριστουγέννων στο Πάρκο Αλκαζάρ γνωστό και ως “Πάρκο των Ευχών”, την τοποθέτηση, χρήση και αποξήλωση α)
κατασκευών και διακοσμητικών, τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν τον μερικό κορμό του “Πάρκου των Ευχών”,
β) λειτουργικών στοιχείων του (όπως αερολέβητων, τεντών, τεντών κτλ)  γ) ηχητικών και δ) Προβολής, Επικοινωνίας,
Διαφήμισης.

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 79952100-3.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης κατασκευών, εκτιμώμενης αξίας 38.500,00 Ευρώ πλέον
ΦΠΑ

Τμήμα 2: Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης διακοσμητικών, εκτιμώμενης αξίας 35.000,00 Ευρώ πλέον
ΦΠΑ 

Τμήμα 3: Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης λειτουργικών στοιχείων, εκτιμώμενης αξίας 10.000,00
Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Τμήμα  4:  Υπηρεσίες  ηχητικών  για  την  λειτουργία  θεματικού  Πάρκου  Χριστουγέννων  στο  Πάρκο  Αλκαζάρ,
εκτιμώμενης αξίας 33.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Τμήμα 5: Υπηρεσίες Προβολής - Επικοινωνίας - Διαφήμισης Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων στο Πάρκο Αλκαζάρ,
εκτιμώμενης αξίας  90.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα, για ένα, για δύο ή περισσότερα, καθώς και για όλα τα τμήματα. 

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  256.060,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24  %
(προϋπολογισμός χωρίς  ΦΠΑ 206.500,00€   ΦΠΑ : 49.560,00 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την  15-01-2020.

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο  “Παράρτημα  Ι  –
Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης” της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής,
ανά τμήμα  .  
Ανάλυση τμημάτων:

A/A
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ
1

ΥΠΗΡΕΣIΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 38.500,00 47.740,00

1.1  ΟΙΚΙΣΚΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  13.000,00
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1.2  ΟΙΚΙΣΚΟΣ <<ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΑΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ>> 12.500,00

1.3  ΟΙΚΙΣΚΟΣ <<ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΞΩΤΙΚΩΝ>> 13.000,00

ΤΜΗΜΑ
2

ΥΠΗΡΕΣIΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ 35.000,00 43.400,00

2.1  ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ 8.200,00

2.2  ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣΣ 4.800,00

2.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ 4.400,00

2.4  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 4.400,00

2.5 ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ 6.600,00

2.6  ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 6.600,00

ΤΜΗΜΑ
3

ΥΠΗΡΕΣIΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 10.000,00 12.400,00

3.1  ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ 2.000,00

3.2 ΤΕΝΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10ΜΧ15Μ 3.000,00

3.3 ΤΕΝΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3Μ Χ3Μ 500,00

3.4 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ CONTAINER 4.500,00

ΤΜΗΜΑ
4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ 33.000,00 40.920,00

4.1 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΚΟΡΝΕΣ ΓΙΑ 30 3.000,00

4.2 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 8 ΣΠΙΤΑΚΙΑ 12.000,00

4.3 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 3.000,00

4.4 ROOF SUPPORT 10X10X 8M ΜΕ ΠΟΔΙΑ 40Χ40CM 1.000,00

4.5 ΗΧΗΤΙΚΗ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 9.000,00

4.6 ΗΧΗΤΙΚΗ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 5.000,00

ΤΜΗΜΑ 5

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  -
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ 90.000,00 111.600,00

5.1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΛΚΑΖΑΡ 90.000,00

206.500,00 256.060,00

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:
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 του  ν.  4609/2019  “Ρυθμίσεις  Μέριμνας  Προσωπικού  Ενόπλων  Δυνάμεων,  Στρατολογίας,  Στρατιωτικής
Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις” (Α' 67

 του  ν.4608/2019  “Ελληνική  Αναπτυξιακή  Τράπεζα  και  προσέλκυση  Στρατηγικών  Επενδύσεων  και  άλλες
διατάξεις” (Α' 66) 

 του  ν.  4605/2019  (Α'  52)  Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  (ΕΕ)  2016/943  του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  8ης  Ιουνίου  2016  σχετικά  με  την  προστασία  της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί  (εμπορικό απόρρητο)
από  την  παράνομη  απόκτηση,  χρήση  και  αποκάλυψή  τους  (EEL  157  της  15.6.2016)  -  Μέτρα  για  την
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

 του ν. 4555/2018, (Α/133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]…»,

 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137/Α΄/13.09.2017) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και
άλλες διατάξεις,

 του  ν.  4497/2017  (Α/171)  Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων,εκσυγχρονισμός  της
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

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

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

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

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,2

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

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

 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»

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

 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

 του  π.δ  261/1997  Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

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

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

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

2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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 της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Ρύθμιση
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 της με αρ. 56902/215 (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και  Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

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

 της  υπ’  αριθμ.  40/07-02-2019  Απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:  ΩΧΣΤΩΛΞ-0ΗΛ)  με  την  οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Ενστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και
την  υπ’  αριθμ.  41/07-02-2019  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  (ΑΔΑ:  Ω6Ω9ΩΛΞ-ΘΑ9)  με  την  οποία
συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Παραλαβής των Διευθύνσεων του Δήμου Λαρισαίων.  

 την υπ. αρ.   ........... έγκριση  του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε,  σύμφωνα με το  άρθρο 4 παρ.1 του ΠΔ
261/1997 .

 το υπ. αριθμ. Πρωτ. 42570/02-10-2019 πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:
19REQ005641753.

 τις υπ’αριθμ. 4727/02-10-2019 (ΑΔΑ:Ψ3ΘΤΩΛΞ-Λ9Μ) και 4728/02-10-2019 (ΑΔΑ:9Λ2ΒΩΛΞ-16Φ) Αποφάσεις
Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019

 τις υπ’ αριθμ. 4741/03-10-2019 (ΑΔΑ:7ΖΨΨΩΛΞ-1ΦΠ) και 4742/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΧ7ΘΩΛΞ-ΛΕΙ)  Αποφάσεις
Αντιδημάρχου με τις οποίες εγκρίθηκαν οι πολυετής υποχρεώσεις για τον εν λόγω διαγωνισμό.

 την υπ’αριθμ. 432/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του
τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για «Υπηρεσίες για τη
λειτουργία θεματικού πάρκου Χριστουγέννων στο πάρκο Αλκαζάρ, “ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”».

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι 25-10-2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,
αναλυτικά ως εξής: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

Διαδικτυακή πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

09-10-2019 09-10-2019
25-10-2019

και ώρα 15:00 μ.μ.

01-11-2019

και ώρα 10:00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα

Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις  09-10-2019

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 80072

Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 09-10-2019
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2  του Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /   (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων, στη διεύθυνση (URL) :
www.larissa-dimos.gr στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

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:

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

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

Προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  στην
ιστοσελίδα  www  .  larissa  -  dimos  .  gr   και στην  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο (7) ημερολογιακές ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών  και  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  εκτός  της  ανωτέρω  ημερομηνίας  είναι
εκπρόθεσμα  και  δεν  εξετάζονται.  Οι  διαγωνιζόμενοι  δεν  δικαιούνται  σε  καμία  περίπτωση  να  επικαλούνται
προφορικές απαντήσεις ή διευκρινήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

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 ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή
των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

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

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται
η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) 3.  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά

3 Επιτρέπεται  η κατάθεση οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου και  δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
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έγγραφα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα να συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.4 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και  άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

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

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι  εγγυητικές  επιστολές  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)5,που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

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

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι 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.),

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.

4 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171), και με το
άρθρο 43  περ. 7α. αβ. του ν. 4605/2019 (Α' 52).

5  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
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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.

4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας έχει
λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα
Διακήρυξη.

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,  το  ποσό  της  οποίας
αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  2%  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  της  σύμβασης,  μη  συνυπολογιζόμενων  των
δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
2%  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  των  τμημάτων  που  προσφέρει,  μη  συνυπολογιζόμενων  των  δικαιωμάτων
παράτασης της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Συγκεκριμένα, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανά τμήμα διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1 Τμήμα 1: Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης κατασκευών 770,00€

2 Τμήμα 2: Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης διακοσμητικών 700,00 €

3 Τμήμα  3:  Υπηρεσίες  τοποθέτησης,  χρήσης  και  αποξήλωσης  λειτουργικών
στοιχείων 200,00€

4 Τμήμα  4:  Υπηρεσίες  ηχητικών  για  τη  λειτουργία  θεματικού  πάρκου  
Χριστουγέννων στο πάρκο Αλκαζάρ 660,00€

5
Τμήμα  5:   Υπηρεσίες  Προβολής  -  Επικοινωνίας  -  Διαφήμισης  Θεματικού
Πάρκου Χριστουγέννων στο Πάρκο Αλκαζάρ 1.800,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 4.130,00€

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

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
72 του ν. 4412/20166.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που αναφέρονται  στα  άρθρα  2.2.3  έως  2.2.6,  δεν  προσκομίσει

6 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και
με το άρθρο 43  περ. 5 του ν. 4605/2019 (Α' 52)
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εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα  δικαιολογητικά  ή  δεν  προσέλθει  εγκαίρως  για  υπογραφή  της
σύμβασης.

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

2.2.3.1. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

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

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

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

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

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

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως  αυτές
ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 309  της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 7

2.2.3.2.  Λόγοι  που  σχετίζονται  με  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  και  παραβάσεις
εργατικής νομοθεσίας

7 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
13





Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  οποιοσδήποτε  οικονομικός
φορέας, αν η αναθέτουσα αρχή:   

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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 τους8. 

ή/και

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις
(3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για
παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση
2063/Δ1632/2011  (Β΄  266),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 9

2.2.3.3. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα

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

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

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

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

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις

8 Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα
περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) του άρθρου 79
παρ. 4 ν. 4412/2016 

9 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
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πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας, 

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 10

2.2.3.4. Αποκλεισμός σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδή -
ποτε 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
2.2.3.1 , 2.2.3.2 και 2.2.3.3.

2.2.3.5. Απόδειξη αξιοπιστίας παρά το λόγο αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)

Σύμφωνα με  την  παρ.  7  του  άρθρου 73  του Ν.  4412/2016,   οικονομικός  φορέας  που εμπίπτει  σε  μια  από  τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1,  2.2.3.2. γ)11 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 (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν  μπορεί  να κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

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.

2.2.3.6. Γενικός αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις

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

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Ειδικότερα, 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.

10 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
11 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς:

 απαιτείται να  διαθέτουν την τελευταία τριετία  (2016, 2017, 2018) Γενικό μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, ίσο
της εκτιμώμενης αξίας, του προσφερόμενου τμήματος.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονομική δραστηριότητα για μικρότερο χρονικό διάστημα, η εν
λόγω προϋπόθεση θα εξετάζεται για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργεί.
Σε περίπτωση ενώσεων η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας αρκεί να
ικανοποιείται αθροιστικά από όλα τα μέλη, υπό την επιφύλαξη της 2.2.8 της παρούσας.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Δεν απαιτείται στην παρούσα σύμβαση  τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  σχετικά  με  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική
επάρκεια   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 αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει  εάν οι  φορείς,  στις  ικανότητες  των οποίων προτίθεται  να στηριχθεί  ο προσφέρων,
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα
Διακήρυξη. Προσφέρων που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων
φορέων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό ΤΕΥΔ όπου
παρατίθενται οι απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε έναν από τους φορείς στους οποίους στηρίζεται.

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με
την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια,  ο  οικονομικός  φορέας  και  αυτοί  οι  φορείς  στους  οποίους
στηρίζεται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

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

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 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 και
2.2.6   της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά την  υποβολή  της  προσφοράς τους ως  δικαιολογητικό  συμμετοχής,  το
προβλεπόμενο  από  το  άρθρο  79  παρ.  4  του  ν.  4412/2016  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)
(Β/3698/16-11-2016),  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το  ΤΕΥΔ  καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος  Α  της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες των Κατευθυντήριων Οδηγιών 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 

Το  ΤΕΥΔ  μπορεί  να  υπογράφεται  έως  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών12

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

12 Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52  Α’)
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως προκύπτει  από το  ισχύον
καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

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

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

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με  την παράγραφο  2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι  2.2.5,  και 2.2.6). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο
τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  των
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.413.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εάν και στο
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει  τη  δυνατότητα να λαμβάνει  τα πιστοποιητικά  ή τις  συναφείς  πληροφορίες
απευθείας μέσα σε πρόσβαση σε εθνική  βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε  κράτος -μέλος της  Ένωσης,  η οποία
διατίθενται  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 ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 .

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικών14. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β. Ο προσωρινός ανάδοχος,  κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή υποβάλει  τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσης.

Β.1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  οι  προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά15:

13 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016

14  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση
αδ’ του ν. 4605/2019.

15 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.) 
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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. 

Το απόσπασμα του σχετικού μητρώου ή το ισοδύναμο έγγραφο πρέπει 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 2.2.3.216 της παρούσας: 

β.1)  Αποδεικτικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  από  τους  αρμόδιους  ασφαλιστικούς  φορείς  του  οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας,  που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, και  επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση  αναφορικά  με  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  (στην  περίπτωση  που  ο  προσωρινός
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης)
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

β.2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του

Ειδικά  για τις ανωτέρω περιπτώσεις  (β1, β2), πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

β.3)  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και  Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της
παρ.  2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016,  αυτό αντικαθίσταται  από ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη
δήλωση του προσωρινού αναδόχου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση
του πιστοποιητικού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσης:

 Για τις περιπτώσεις α’, γ΄, δ’, ε΄, στ’, ζ’, η΄ και θ της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση
του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπο  του  οι  οριζόμενοι  στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών.

 Για την περίπτωση β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου
κράτους – μέλους ή χώρας. Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται  η ακρίβειά τους.  Η υπεύθυνη δήλωση
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

16 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά,  τα οποία  να καλύπτουν και  τον  χρόνο υποβολής  της  προσφοράς,  σύμφωνα με  τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
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δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  εκδίδονται  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο  της  έδρας  του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι
δεν  έχει  τεθεί  υπό  εκκαθάριση  με  απόφαση των  εταίρων  εκδίδεται  από  το  Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα  με  τις
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους. 

 Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην  Ελλάδα οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  της  Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων17.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.6 της παρούσης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. Η εν λόγω υπεύθυνη
δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) προσκομίζουν 

α) 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 με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του. 

Τα ως άνω αποδεικτικά μέσα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.

Β.3.  Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  της  παραγράφου  2.2.5  (απόδειξη  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας) προσκομίζουν: 

Οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  οικονομικές  καταστάσεις  ή  αποσπάσματα  οικονομικών  καταστάσεων  των
τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2017, 2016) σε περίπτωση που η δημοσίευση αυτών απαιτείται
από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα ή 
δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τελευταίες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις (2018,
2017, 2016), σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης
δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα Ε3 των αντίστοιχων ετών από όπου
να προκύπτει ο ετήσιος κύκλος εργασιών του προσφέροντος.
Σε  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  που  δραστηριοποιούνται  για  μικρότερο  χρονικό  διάστημα,  υποβάλλουν
αποσπάσματα  οικονομικών καταστάσεων ή δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα,  για το εν λόγω χρονικό
διάστημα.
 Σε  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  που  δραστηριοποιούνται  για  μικρότερο  χρονικό  διάστημα,  υποβάλλουν
αποσπάσματα  οικονομικών καταστάσεων ή δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα,  για το εν λόγω χρονικό
διάστημα.
Εάν ο οικονομικός φορέας,  για βάσιμο λόγο,  δεν είναι  σε θέση να προσκομίσει  τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το
οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.

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

17 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, έως τρεις (3) μήνες
πριν  από την υποβολή της.
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Β.5. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίηση του προσωρινού αναδόχου

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  18.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,
συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του  οικονομικού  φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή
τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),  συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

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

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

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

Β.6.  Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου και
ιδιωτικού δικαίου

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

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

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

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

Β.7. Ενώσεις οικονομικών φορέων

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 οριζόμενα 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.19

18  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση
αδ’ του ν. 4605/2019. 

19 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ανά
τμήμα  .  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και στα Παραρτήματά
της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν
έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται
στους αποστολείς τους.

Απαιτούμενα  από  την  παρούσα  Διακήρυξη  για  προσκόμιση  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία,  που  υποβάλλονται  ή
περιέχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν
σε απόρριψη της προσφοράς. 

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. 

Οι  υποψήφιοι  οικονομικοί  φορείς,  εφόσον  δεν  έχουν  προσβάλλει  νομίμως  και  εμπροθέσμως  τη  Διακήρυξη,
θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτής και δεν δύνανται, με την προσφορά
τους ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Με την υποβολή
προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς έχουν λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και των
λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και
37,  την Υπουργική Απόφαση  56902/2-06-2017 (Β’  1924) «Τεχνικές  λεπτομέρειες και διαδικασίες  λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

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

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά της προσφοράς και
των αιτήσεων συμμετοχής με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιοδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσης τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγ -
μένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι,  στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση  προηγμένης ψηφια -
κής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του
ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.  Σε περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του  ΕΣΗΔΗΣ,  η  αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει  τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

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

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

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

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

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

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

Εφόσον οι  τεχνικές  προδιαγραφές και  οι  οικονομικοί  όροι  δεν  έχουν αποτυπωθεί  στο σύνολό τους  στις  ειδικές
ηλεκτρονικές  φόρμες  του  Συστήματος,  ο  οικονομικός  φορέας  επισυνάπτει  ψηφιακά υπογεγραμμένα  τα  σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης (ιδίως Τεχνική και Οικονομική Προσφορά).

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών,
χωρίς  να  απαιτείται  θεώρηση  γνησίου  της  υπογραφής,  με  την  επιφύλαξη  των  αναφερθέντων  στην  τελευταία
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

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

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης20

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

Τα  προαναφερόμενα στοιχεία και  δικαιολογητικά  κατατίθενται  ή  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  (συστημένα)  στον
Δήμο Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, 1ος Όροφος, Τμήμα Υποστήριξης και Πρωτοκόλλου, και

20 Πρβλ.  άρθρο  92  παρ.  8  του  ν.  4412/2016,  όπως  προστέθηκε  με  το  άρθρο  43  παρ.  8  περ.  β’  του  ν.  4605/2019  και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019
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ώρες 07:00π.μ. –15:00μ.μ., με τη μορφή ενός σφραγισμένου κυρίως φακέλου με την ένδειξη «να μην ανοιχθεί από
την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο».

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1   Δικαιολογητικά Συμμετοχής

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

α)  Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),ο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό
πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV).

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

Το  Τ.Ε.Υ.Δ.  μπορεί  να  υπογράφεται  έως  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών.

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

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

Η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινωνεί  με  τους φορείς  που φέρονται  να έχουν εκδώσει  τις  εγγυητικές  επιστολές
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Προς διευκόλυνση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο προσφέρων θα
πρέπει να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία επικοινωνίας (υποκατάστημα, τηλέφωνο, φαξ ή e-mail) του φορέα που έχει
εκδώσει τις εγγυήσεις. Η απουσία της συγκεκριμένης δήλωσης για τα στοιχεία του φορέα έκδοσης της εγγυητικής
δεν επιφέρει τον αποκλεισμό της προσφοράς.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η Τεχνική  Προσφορά θα  πρέπει  να καλύπτει  όλες  τις  απαιτήσεις  του Παραρτήματος Ι  -  "Αναλυτική  Περιγραφή
Φυσικού  και  Οικονομικού  Αντικειμένου  της  Σύμβασης" της  παρούσας  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  πώς  οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει
των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

Συγκεκριμένα, η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει  να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Στην τεχνική προσφορά, οι προσφέροντες δηλώνουν το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους.

Περαιτέρω,  στην  τεχνική  προσφορά,  οι  προσφέροντες  επί  ποινή  αποκλεισμού  θα  πρέπει  να  καταθέσουν
Υπεύθυνη  δήλωση   υπογεγραμμένη  από μηχανικό  για  τη  στατική  επάρκεια  όλων των κατασκευών  (Φορτία-
ανεμοπιέσεις - φόρτιση χιονιού), και τους όρους πυρασφάλειας, όπου απαιτείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές
του Παραρτήματος Ι της παρούσης.

Για το τμήμα 5, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να  καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό
συμμόρφωσης  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  1435  “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΠΑΡΟΧΟΥΣ”  από
διαπιστευμένους  φορείς  πιστοποίησης  (άρθρο  12  παρ.  2  IΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ  του  Ν.  3688/2008  (Α΄  163)  για  υποψήφιους  που
εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια και IΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ SO 9001:2015, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από
τον  ΕΣΥΔ  ή  ισότιμο  οργανισμό,  όπως  και  το  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  με  το  πρότυπο  περιβαλλοντικής
διαχείρισης IΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ SO 14001, όπως και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης IΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ SO
14001.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας
σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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Σε περίπτωση που χαρακτηρίζουν πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,
οφείλουν  να  αναφέρουν  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 21 του Ν. 4412/2016, με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου.

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται στοιχειά της οικονομικής
προσφοράς. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.

Στις  περιπτώσεις  ενώσεων,  πρέπει  απαραιτήτως  να  αναφέρεται  η  έκταση  και  το  είδος  συμμετοχής,
συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής,  καθενός  εκ  των  μελών  της  ένωσης,  χωρίς  να  αποκαλύπτονται
στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

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
οικονομικού φορέα.

Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως  στον  (υπό)  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.  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. 

Α. Τιμές

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

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

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

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

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

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν εκτός της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος και τους
Ενδεικτικούς Οικονομικούς Πίνακες  του Παραρτήματος ΙΙ.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν.  4412/2016 και  γ)  η τιμή υπερβαίνει  τον προϋπολογισμό της  σύμβασης που καθορίζεται στο
Τεύχος του Προϋπολογισμού του Παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από τη λήξη της,  με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ.  1  α  του ν.  4412/2016 και  την  παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο όριο  για  χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια   {έξι (6) μήνες}.

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα
αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε
κάθε περίπτωση, προσφορά:

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της  παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  26  παρ.  3  του  Ν.  4412/2016,  μη  κανονικές  προσφορές  θεωρούνται
συγκεκριμένα:

(α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,

(β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,

(γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς και

(δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.

Ενώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, απαράδεκτες  προσφορές θεωρούνται
συγκεκριμένα:

(α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και

(β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίστηκε και τεκμηριώθηκε πριν
την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»  την
Παρασκευή 01/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

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

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

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

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

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

Ειδικότερα :

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

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

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην
αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου
των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

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

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και
τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται
ασυνήθιστα  χαμηλή  εναπόκεινται  στην  κρίση  είτε  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  κατά  την  αξιολόγηση  των
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υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης
του πρακτικού της  Επιτροπής  Διαγωνισμού.  Σε  κάθε περίπτωση η κρίση της  αναθέτουσας  αρχής  σχετικά  με  τις
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και  την αποδοχή ή  όχι  των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

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

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

Κατά της  ανωτέρω απόφασης  χωρεί  προδικαστική προσφυγή,  σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο  άρθρο 3.4  της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει
εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παράγραφο 2.2.9.2 Β της
παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της
παρούσης,  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής  των  παραγράφων  2.2.4  –  2.2.6  της
παρούσης. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.,  σε μορφή αρχείων  pdf και ειδικότερα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Προσωρινού Αναδόχου».  Όταν υπογράφονται  από τον ίδιο  φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Κατά περίπτωση, τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών21 

Ο σφραγισμένος φάκελος παραδίδεται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

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

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν  και  ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για  υποβολή  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  αίτημα  προς  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  την  παράταση  της
προθεσμίας υποβολής,  το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται  ότι  έχει
αιτηθεί  τη  χορήγηση  δικαιολογητικών.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την  προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ], είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή 

21  το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και
αε του ν. 4605/2019.
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iii)  από τα  δικαιολογητικά  που προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύονται  οι  όροι  και  οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ], ότι πληροί, οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για
την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω22 και
τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου. 

Επισημαίνεται  ότι,  η  αρμόδια  επιτροπή διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη εισήγηση της,  μπορεί  να  προτείνει  την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:
Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά 23, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η  απόφαση  κατακύρωσης  δεν  παράγει  τα  έννομα  αποτελέσματά  της,  εφόσον  η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  την
κοινοποίησε  σε  όλους  τους  προσφέροντες  που  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά.  Τα  έννομα  αποτελέσματα  της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη
η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης ανα-
στολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσω-
ρινής  διαταγής,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  τελευταίο  εδάφιο  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  372 του
ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του
ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτω-
ση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια
του άρθρου 104     και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

22  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
23  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
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κατά της απόφασης κατακύρωσης  24.  Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η
οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  θέτοντάς  του
προθεσμία  που  δε  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)  ημέρες   25 από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής
πρόσκλησης.  Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  ως  άνω  συμφωνητικό  μέσα  στην  τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του
και  ακολουθείται  η  ίδια,  ως  άνω διαδικασία,  για  τον  προσφέροντα  που υπέβαλε  την   αμέσως επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά26.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές 

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

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

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

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

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

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15)  ημερών από  τη δημοσίευση στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  Σε  περίπτωση παράλειψης,  η  προθεσμία για  την  άσκηση της
προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της  προσβαλλόμενης
παράλειψης.

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

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί
ποινή ακυρότητας,  η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το
άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν  υποβλήθηκε μόνο μία (1)
προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.27 

24  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επισημαι�νεται ό� τι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού,
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
των  δικαιολογητικών  του  προσωρινού  αναδόχου  και  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προδικαστικής
προσφυγής.

25        Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
26  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
27  Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
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Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου
εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.

•  διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.

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

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπι-
πτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας28

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10)
ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5)
ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής29

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

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 30.  Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει
και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ
και όλες οι  συναφείς  προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις  ή παραλείψεις  της  αναθέτουσας αρχής,  εφόσον
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης.

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

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

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

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας
σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

28 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί
από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.

29 Πρβλ. α� ρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιη� θηκε από�  τό α� ρθρό 43 παρ. 42 τόυ ν. 4605/2019.
30 Πρβλ. Άρθρό 372 παρ. 1 ε�ως 3 τόυ ν. 4412/2016.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

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

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'  ελάχιστον  τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 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 είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της  σύμβασης.  Εάν στο πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής και  ποσοτικής  παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,  που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν4412/2016.

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

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
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τρίτους,  υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις  εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος  να καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική  εγγυητική  επιστολής καλής  εκτέλεσης,  το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι  – Αναλυτική
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης. 

Συγκεκριμένα η πληρωμή, θα γίνει ως κάτωθι:

Για τα τμήματα 1, 2, 3,  

α) Το 50% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή  και τοποθέτησης των κατασκευών.

β) Το 50% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της αποξήλωσης των κατασκευών.

Για  το τμήμα 4:

Με την εγκατάσταση ο ανάδοχος θα πληρωθεί το 30% του τιμήματος και με την αποξήλωση και οριστική παραλαβή 
το υπόλοιπο ποσό.

Για  το τμήμα 5:

α) Το 25% της συμβατικής αξίας  μετά την οριστική παραλαβή,  σε ηλεκτρονική και  έντυπη μορφή των τελικών
δημιουργικών, για το σύνολο των ενεργειών για την προβολή του πάρκου (τύπο, TV, web banners, έντυπα, σποτ
κ.λ.π.).

β) Το 50% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της  Απολογιστικής έκθεσης και παραδοτέα από την
υλοποίηση της προβολής στα ΜΜΕ και στο Διαδίκτυο.

γ)Το 25% της συμβατικής αξίας , με το  τέλος της λειτουργίας του θεματικού πάρκου και με την κατάθεση της τελικής
απολογιστικής έκθεσης για την υλοποίηση του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, σε ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή και  μετά την οριστική παραλαβή, από την αρμόδια επιτροπή.

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. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 36 του ν. 4412/201631

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

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

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

31 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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(Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων ή αλλαγών των κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόμιμες κείμενες  διατάξεις).

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 32 από
τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις
ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμε-
νες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενερ-
γειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να εί -
ναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμ -
μορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσε -
ων, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογη -
μένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των
όρων της σύμβασης33.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολι -
κής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας  επι -
βάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρ -
βαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της ανα -
θέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολι -
κή της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

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 νομι-
μότητας 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 προ -
σφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργα-
νο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπη-
ρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυ -
γής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, ανα -
στέλλονται 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

32 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
33  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019. 
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4412/201634. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

34   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6.   ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών(των τμημάτων 1, 2,3 & 4) και Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών(για το τμήμα 5) η οποία και
θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της
αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων,  στους οποίους ανατίθενται  επιμέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και
ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που
διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην
εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3.Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο
καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού
σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το
ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για
την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι
εφικτό  προσκομίζεται  από  τον  ανάδοχο  στη  έδρα  της  υπηρεσίας,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί.  Οι  καταγραφές  του
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης35 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 15-01-
2020.

6.2.2.  Η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  μετά  από  αιτιολογημένη  απόφαση  της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη
λήξη της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες περιπτώσεις  που δεν οφείλονται  σε  υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει
η  παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 36

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016,

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση,
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς
έγκριση ή  απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  β)  είτε  εισηγείται  για την παραλαβή με  παρατηρήσεις  ή  την
απόρριψη  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  3  και  4.  Τα  ανωτέρω
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την

35 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016.
36  Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605.
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καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες. 

6.3.4  Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α)  Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι,  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο
220. 

6.3.5  Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30)  ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει  εκδοθεί  πρωτόκολλο  παραλαβής  της  παραγράφου  2  ή
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής
της  παραγράφου  1.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 22137του ν. 4412/2016.38 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση39 

6.4.1.  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης,  η προθεσμία που ορίζεται  για  την αντικατάσταση δεν μπορεί  να είναι  μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.

6.5  Αναπροσαρμογή τιμής

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

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομε -
ρώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμ-
φοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστι-
κή διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστεί-

37  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με τις οποίες
τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

38 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
39 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
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λει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγεί-
λει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
ΑΚ. 

6.6.3  Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκα-
λέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και
να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Απόστολος Καλογιάννης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                              Λάρισα  01-10-2019

                                                                         

                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ: 42487

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

Ο  Δήμος  Λαρισαίων  για  τρίτη  συνεχόμενη  χρονιά  διοργανώνει  το  θεματικό  πάρκο  Χριστουγέννων  στο  πάρκο
Αλκαζάρ, γνωστό και ως “Πάρκο των Ευχών”. Η παρούσα μελέτη αφορά τις υπηρεσίες  που απαιτούνται για την
λειτουργία  του “Πάρκου των Ευχών” και περιλαμβάνουν α) την τοποθέτηση, χρήση και αποξήλωση κατασκευών και
διακοσμητικών,  τα  οποία  προορίζονται  να  αποτελέσουν  τον  μερικό  κορμό  του  “Πάρκου  των  Ευχών”,  β)   την
τοποθέτηση, χρήση και αποξήλωση λειτουργικών στοιχείων του (όπως αερολέβητων, τεντών κτλ). 

Η  δαπάνη  για  την  παρούσα  σύμβαση  βαρύνει  τους  Κ.Α.Ε.  15.6117.07010  και  00.8224.00024,  ισόποσα,  των
προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2019 και 2020 του Δήμου Λαρισαίων.

Η  παρούσα  σύμβαση  κατατάσσεται  στο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων  συμβάσεων:  CPV  79952100-3
(Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων) και υποδιαιρείται σε τμήματα και ως ακολούθως:

 Τμήμα 1: Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης κατασκευών, εκτιμώμενης αξίας 38.500,00 Ευρώ
πλέον ΦΠΑ

 Τμήμα 2: Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης διακοσμητικών, εκτιμώμενης αξίας 35.000,00
Ευρώ πλέον ΦΠΑ 

 Τμήμα  3:  Υπηρεσίες  τοποθέτησης,  χρήσης  και  αποξήλωσης  λειτουργικών  στοιχείων,  εκτιμώμενης  αξίας
10.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Οι τεχνικές προδιαγραφές ανά τμήμα προμήθειας έχουν ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1:  Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης κατασκευών

 

α/α Είδος Προδιαγραφές
α ΟΙΚΙΣΚΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Ισόγεια λυόμενη κυλινδρική κατασκευή 
διογκωμένης πολυστερίνης  EPS 
(20kg/sq.m)πάχους 15 εκ , με αντί 
σκεπής , χριστουγεννιάτικο καπέλο από 
ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS
(20kg/sq.m)πάχους 10 εκ όπου 
εφαρμόζεται, στο εσωτερικό της οποίας

 Η τοιχοποιία Θα αποτελείται από μεταλλικά πλαίσια κιλοδοκών 60x60
χιλ με τοξοειδή εσωτερική στήριξη από στρατζαριστά σίδερα 0,40x0,40
πάχους  2χιλ  και  θα  είναι  επενδεδυμένη  από  ανάγλυφη  διογκωμένη
πολυστερίνη  EPS  (20kg/sq.m)  πάχους  15  εκ.  Η  μεταλλική   αυτή
κατασκευή Θα στοιχειοθετεί τον μεταλλικό κλωβό του οικήματος.  Τα
υλικά κατασκευής του κλωβού θα είναι από Χάλυβα Fe 360 (S235).

 Στο εμπρόσθιο  και  οπίσθιο μέρος της  τοιχοποιίας  θα εφαρμόζεται  ο
διάκοσμος από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)
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θα υπάρχει ξύλινο δάπεδο. Θα έχει 
διάμετρο 4μ,διάμετρο καπέλου 6μ και 
ολικό ύψος 7,5μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εποπτικά προσομοιάζει με υπερμέγεθες
καπέλο  στηριζόμενο  σε  κυλινδρικό
χώρο  όπου  μπροστά  του  υπάρχει
διακοσμητικό χέρι ύψους 3μ.  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Τοποθέτηση  του  οικίσκου  θα  γίνει  σε
περιοχή  τοπογραφίας  4  (αστική
περιοχή),   βάσει  των  υποδείξεων  της
αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
13.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

 Η  όλη  κατασκευή  θα  στερεωθεί  με  μεταλλικά  πλέγματα  στα  οποία
ανάλογα με το  έδαφος που θα τοποθετηθεί  θα βιδωθούν μεταλλικά
βύσματα ή μεταλλικοί πάσσαλοι 1,2μ έως 1,5μ δύο βύσματα σε κάθε
μεταλλικό πλέγμα.

 Η  αντιανεμική  συμπεριφορά  θα  εξασφαλίζεται  με  τα  τοξοειδή
στρατζαριστά σίδερα 0,40x0,40 πάχους 2χιλ. και θα είναι σε συμφωνία
με το κείμενο ΕΝ13782.

 Το υπερυψωμένο δάπεδο ύψους 10εκ του οικίσκου θα πρέπει να  είναι
στατικά ανεξάρτητο από την υπόλοιπη κατασκευή (δεν θα εφάπτεται
αλλά  θα  αφήνει  επαρκή  αρμό  με  τους  τοίχους)ούτως  ώστε  η
στατικότητα της κατασκευής να μην επηρεάζεται από τους επισκέπτες
που  θα  κινούνται  πάνω  σε  αυτό.  Θα  αποτελείται  από  μεταλλικούς
δοκούς  60Χ60  γαλβανισμένους  στην  επιφάνειά  τους.  Οι  δοκοί  θα
εδράζονται  σε  μεταλλικά  ρυθμιζόμενα  στηρίγματα  βαρέως  τύπου.  Η
ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ'  ύψος θα πρέπει να επιτρέπει να
απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους,  με αποτέλεσμα η
τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του
μεταλλικού σκελετού θα γίνει από O.S.B.3 πάχους 18χιλ.σκεπασμένο με
μοκέτα.

 Η  οροφή  του  οικίσκου  θα  είναι  κατασκευασμένη  με  πάνελ
πολυουρεθάνης  πάχους 100χιλ.

 Η  όλη  θεματική  διακόσμηση  Θα πρέπει  να  είναι  επεξεργασμένη  και
στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και
θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι.    

 Η στατικότητα της εν λόγω κατασκευής θα προσδιορίζεται με στατική
μελέτη (Φορτία-ανεμοπιέσεις-φόρτιση χιονιού) την οποία υποχρεούται
να προσκομίσει ο ανάδοχος και θα είναι εξασφαλισμένη, όσον αφορά
τους όρους πυρασφάλειας.

 Το κόστος τοποθέτησης -  συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγησης  του
οικίσκου  βαρύνει  αποκλειστικά  τον  ανάδοχο  συμπεριλαμβανομένων
των οχημάτων που απαιτούνται (φορτηγό πλατφόρμα και γερανός).

β ΟΙΚΙΣΚΟΣ <<ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ
ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ >>
Ισόγεια λυόμενη κατασκευή 4 πλευρών
από  πάνελ  ανάγλυφης  διογκωμένης
πολυστερίνης   EPS  (20kg/sq.m)πάχους
15  εκ,  στο  εσωτερικό  της  οποίας  θα
υπάρχει ξύλινο δάπεδο. Το επισκέψιμο
κεντρικό  τμήμα  του  οικήματος  έχει
διαστάσεις  5μ  μήκος,  5μ  πλάτος  και
ολικό ύψος 2,5μ. 

Άνωθεν  της  οροφής  του  κεντρικού
οικήματος  τοποθετείται  πυργίσκος
διαστάσεων  2μ  μήκος,2μ  πλάτος  και
συνολικού ύψους 3,5μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εποπτικά  είναι  μία  σύνθεση  (ολικού
εμβαδού  85τ.μ.)που  προσομοιάζει  με
βουνό πάγων όπου στο πάνω του μέρος
τοποθετείται  διακοσμητική
πυργοπολιτεία.  Στο  πλαϊνό  του  μέρος
τοποθετείται  διακοσμητική
παγοτσουλήθρα μήκους 3μ και πλάτους
1,5μ.  Στον  περιμετρικό  περιβάλλοντα
χώρο θα υπάρχουν  τεμάχια πάγου και

 Η  κάθε  πλευρά  της  κάθε  κατασκευής  αποτελείται  από  μεταλλικό
πλαίσιο  κιλοδοκών  60x60  χιλ  με  χιαστί  εσωτερική  στήριξη  από
στρατζαριστά  σίδερα  0,40x0,40  πάχους  2χιλ.  και  θα  είναι
επενδεδυμένη  από  ανάγλυφη  διογκωμένη  πολυστερίνη  EPS
(20kg/sq.m)  πάχους  15  εκ.  Οι  μεταλλικές  αυτές  κατασκευές   θα
στοιχειοθετούν τους μεταλλικούς κλωβούς των κατασκευών. Τα υλικά
κατασκευής των κλωβών θα είναι από Χάλυβα Fe 360 (S235).

 Στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος της τοιχοποιίας θα εφαρμόζεται ο
διάκοσμος από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)

 Η όλη κατασκευή θα στερεωθεί  με μεταλλικά πλέγματα στα οποία
ανάλογα με το έδαφος που θα τοποθετηθεί θα βιδωθούν μεταλλικά
βύσματα ή μεταλλικοί πάσσαλοι 1,2μ έως 1,5μ δύο βύσματα σε κάθε
μεταλλικό πλέγμα.

 Η  αντιανεμική  συμπεριφορά  θα  εξασφαλίζεται  με  τα  τοξοειδή
στρατζαριστά  σίδερα  0,40x0,40  πάχους  2χιλ.  και  θα  είναι  σε
συμφωνία με το κείμενο ΕΝ13782.

 Το  υπερυψωμένο  δάπεδο  ύψους  10εκ  του  οικίσκου  θα  πρέπει  να
είναι  στατικά  ανεξάρτητο  από  την  υπόλοιπη  κατασκευή  (δεν  θα
εφάπτεται αλλά θα αφήνει επαρκή αρμό με τους τοίχους)ούτως ώστε
η   στατικότητα  της  κατασκευής  να  μην  επηρεάζεται  από  τους
επισκέπτες  που  θα  κινούνται  πάνω  σε  αυτό.  Θα  αποτελείται  από
μεταλλικούς δοκούς 60Χ60 γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους. Οι
δοκοί θα εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως
τύπου.  Η  ρύθμιση  του  ψευδοπατώματος  καθ'  ύψος  θα  πρέπει  να
επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με
αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική 
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 ξύλινη μπάρα πρόσβασης στη πύλη.
 
Το  εσωτερικό  οίκημα  θα  έχει
διαμόρφωση  πάγων  και  αρκτική
διακόσμηση, λευκό θρόνο, σταλακτίτες,
δέντρο λευκό στολισμένο, λευκό ελάφι
πολυεστέρα  ύψους  1μ.,τραπέζι  από
πάγο με γυαλικά και κεριά. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Τοποθέτηση  του  οικίσκου  θα  γίνει  σε
περιοχή  τοπογραφίας  4  (αστική
περιοχή),   βάσει  των  υποδείξεων  της
αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
12.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

επικάλυψη  του μεταλλικού  σκελετού  θα  γίνει  από  O.S.B.3  πάχους
18χιλ.σκεπασμένο με μοκέτα.

 Η  οροφή  του  οικίσκου  θα  είναι  κατασκευασμένη  με  πάνελ
πολυουρεθάνης  πάχους 100χιλ.

 Η όλη θεματική διακόσμηση Θα πρέπει να είναι επεξεργασμένη και
στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και
θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι.    

 Η στατικότητα της εν λόγω κατασκευής θα προσδιορίζεται με στατική
μελέτη(Φορτία-ανεμοπιέσεις-φόρτιση  χιονιού)  την  οποία
υποχρεούται  να  προσκομίσει  ο  ανάδοχος  και  θα  είναι
εξασφαλισμένη, όσον αφορά τους όρους πυρασφάλειας.

 Το  κόστος  τοποθέτησης  –  συναρμολόγησης  -  αποσυναρμολόγησης
του  οικίσκου  βαρύνει  αποκλειστικά  τον  ανάδοχο
συμπεριλαμβανομένων  των  οχημάτων  που  απαιτούνται  (φορτηγό
πλατφόρμα και γερανός).
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γ ΟΙΚΙΣΚΟΣ <<ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΞΩΤΙΚΩΝ>>
Ισόγεια λυόμενη κατασκευή 4 πλευρών
από  πάνελ  ανάγλυφης  διογκωμένης
πολυστερίνης   EPS  (20kg/sq.m)πάχους
15  εκ,  στο  εσωτερικό  της  οποίας  θα
υπάρχει ξύλινο δάπεδο. Έχει διαστάσεις
9μ μήκος, 5,5μ μερικό πλάτος και ολικό
ύψος 8μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εποπτικά προσομοιάζει με το σπίτι του
εργαστήρι  ξωτικών  με  ισόγειο,  1ο
όροφο  και  μικρό  ρετιρέ  και  έχει  6
διακοσμητικά παράθυρα και μία πόρτα
εισόδου 2  μέτρων.  Οι  ανωτέρω χώροι
πλην  του  ισογείου  είναι  μη
προσβάσιμοι.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Τοποθέτηση  του  οικίσκου  θα  γίνει  σε
περιοχή  τοπογραφίας  4  (αστική
περιοχή),  βάσει  των  υποδείξεων  της
αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
13.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

 Η  κάθε  πλευρά της  κάθε  κατασκευής  αποτελείται  από  μεταλλικό
πλαίσιο  κιλοδοκών  60x60  χιλ  με  χιαστί  εσωτερική  στήριξη  από
στρατζαριστά  σίδερα  0,40x0,40  πάχους  2χιλ.  και  θα  είναι
επενδεδυμένη  από  ανάγλυφη  διογκωμένη  πολυστερίνη  EPS
(20kg/sq.m)  πάχους  15  εκ.  Οι  μεταλλικές  αυτές  κατασκευές   θα
στοιχειοθετούν  τους  μεταλλικούς  κλωβούς  των  κατασκευών.  Τα
υλικά κατασκευής των κλωβών θα είναι από Χάλυβα Fe 360 (S235)

 Στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος της τοιχοποιίας θα εφαρμόζεται ο
διάκοσμος από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)

 Η όλη κατασκευή θα στερεωθεί με μεταλλικά πλέγματα στα οποία
ανάλογα με το έδαφος που θα τοποθετηθεί θα βιδωθούν μεταλλικά
βύσματα  ή  μεταλλικοί  πάσσαλοι  1,2μ  έως  1,5μ  δύο  βύσματα  σε
κάθε μεταλλικό πλέγμα.

 Η  αντιανεμική  συμπεριφορά  θα  εξασφαλίζεται  με  τα  τοξοειδή
στρατζαριστά  σίδερα  0,40x0,40  πάχους  2χιλ.  και  θα  είναι  σε
συμφωνία με το κείμενο ΕΝ13782.

 Το υπερυψωμένο δάπεδο ύψους 10εκ του οικίσκου θα πρέπει να
είναι  στατικά  ανεξάρτητο  από  την  υπόλοιπη  κατασκευή  (δεν  θα
εφάπτεται  αλλά  θα  αφήνει  επαρκή  αρμό  με  τους  τοίχους)ούτως
ώστε η  στατικότητα της κατασκευής να μην επηρεάζεται από τους
επισκέπτες  που θα κινούνται  πάνω σε  αυτό.  Θα αποτελείται  από
μεταλλικούς δοκούς 60Χ60 γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους. Οι
δοκοί θα εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως
τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ'  ύψος θα πρέπει να
επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με
αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική
επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού θα γίνει από O.S.B.3 πάχους
18χιλ.σκεπασμένο με μοκέτα.

 Η  οροφή  του  οικίσκου  θα  είναι  κατασκευασμένη  με  πάνελ
πολυουρεθάνης  πάχους 100χιλ.

 Η όλη θεματική διακόσμηση Θα πρέπει να είναι επεξεργασμένη και
στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης
και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι.    

 Η  στατικότητα  της  εν  λόγω  κατασκευής  θα  προσδιορίζεται  με
στατική  μελέτη(Φορτία-ανεμοπιέσεις-φόρτιση  χιονιού)  την  οποία
υποχρεούται  να  προσκομίσει  ο  ανάδοχος  και  θα  είναι
εξασφαλισμένη, όσον αφορά τους όρους πυρασφάλειας.

 Το  κόστος  τοποθέτησης  -συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγησης
του  οικίσκου  βαρύνει  αποκλειστικά  τον  ανάδοχο
συμπεριλαμβανομένων  των  οχημάτων που  απαιτούνται  (φορτηγό
πλατφόρμα και γερανός).
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α. Ενδεικτικό σχέδιο οικήματος ζωγραφικής προσώπου

β. Ενδεικτικό σχέδιο οικήματος ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΑΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ
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γ. Ενδεικτικό σχέδιο οικήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΞΩΤΙΚΩΝ.

Τμήμα 2: Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης διακοσμητικών

Το  “ΤΜΗΜΑ  2:  Υπηρεσίες  τοποθέτησης,  χρήσης  και  αποξήλωσης  διακοσμητικών”  περιλαμβάνει  τις  κάτωθι
διακοσμητικές ενότητες:

α) Το χωριό των ξωτικών 

β) Φανοστάτες

γ) Σύνθεση “Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων”

δ) Θεματική Διακοσμητική Σύνθεση 

ε) Παραμυθοχώρα

στ) Λοιπές διακοσμητικές συνθέσεις

Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά διακοσμητική ενότητα έχουν ως εξής:

α/α Είδος Προδιαγραφές
α ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

Υπαίθριο  θεματικό  σκηνικό  που
περιλαμβάνει:
α. Έξι (6) ξύλινους διακοσμητικούς οικίσκους
με  ομοιόμορφο  σχεδιασμό,  διαφορετικές
διχρωμίες  και  οι  διαστάσεις  τους  θα  είναι
ύψος 1.60μ. και πλάτος 1.50μ.
β. Έξι  (6)  μονοδιάστατες  φιγούρες  από
αυτοκόλλητο πάνω σε νοβοπάν.

 Η  θεματική  διακόσμηση  πολυστερίνης  θα  είναι
κατασκευασμένη  από  ανάγλυφη  διογκωμένη
πολυστερίνη  EPS  (20kg/sq.m)η  οποία   θα  είναι
επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για
ενιαία  επιφάνεια  επικάλυψης  και  θα  είναι
ζωγραφισμένη στο χέρι.

 Οι  ξύλινες  κατασκευές  θα  είναι  κατάλληλα
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γ. Έξι  (6)  τρισδιάστατα έλατα ύψους 1.50μ.
από πολυστερίνη.
δ.  Μία  αψίδα  -  πύλη  εισόδου  η  οποία  θα
δημιουργείται  από  2  έλατα  πολυστερίνης
ύψους 2.50μ. και ξύλινη πινακίδα.
ε. Ένας  μη  επισκέψιμος  οικίσκος-
παρατηρητήριο του Άη Βασίλη,  κατασκευής
πολυστερίνης  διαστάσεων  1,5μ
πλάτος,1,5μέτρα μήκος και  5,5μ  ύψος,  που
προσομοιάζει σε καμπαναριό με τηλεσκόπιο
μεγάλων διαστάσεων
στ.Ένα ξυλινο  οικημα  τεσσαρων  ταρανδων
που αποτελείται από:

στ1. Ένα (1) οικίσκο διαστάσεων 3μ 
πλάτος , 3μ βάθος και 2,8μ ύψος , που 
θα προσομοιάζει με στάβλο όπου στην 
πρόσοψή του θα είναι κλειστός και θα 
έχει 4 παράθυρα.
στ2. Τέσσερα (4) κεφάλια ομοιωμάτων 
(κούκλες) ταράνδων που θα προεξέχουν 
από τα παράθυρα.
στ3. Περιμετρική περίφραξη συνολικού 
μήκους 12τρμ από φλοιό πεύκου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θεματικό  σκηνικό  που  προσομοιάζει  με
χωριό ξωτικών με  διάσπαρτους  6  ξύλινους
διακοσμητικούς οικίσκους.  Κάθε οικίσκος θα
έχει   αυτοκόλλητο ταμπελάκι   με  σύντομες
πληροφορίες για αυτό,  μέσα σε διάφανο και
κλειστό αδιάβροχο φάκελο.  

Δίπλα  σε  κάθε  σπίτι  θα  βρίσκεται  μία
μονοδιάστατη φιγούρα και ένα  τρισδιάστατο
έλατο.

Οι  ξύλινοι  αυτοί  οικίσκοι   θα  είναι  μη
προσβάσιμοι εσωτερικά.

Ο  χώρος  που  θα  καταληφθεί  από  την
τοποθέτηση των ανωτέρω στοιχείων θα έχει
αψίδα  -πύλη  εισόδου  η  οποία  θα
δημιουργείται  από  2  έλατα  πολυστερίνης
και ξύλινη πινακίδα.

Μέσα στον χώρο και σε κεντρικό σημείο  θα
υπάρχει (μη προσβάσιμο εσωτερικά)  και το
παρατηρητήριο  του  Άη  Βασίλη,  σε  στυλ
καμπαναριό  με  τηλεσκόπιο  μεγάλων
διαστάσεων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8.200,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

επεξεργασμένες  για  να  αντεπεξέλθουν  των  καιρικών
συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι).

 Οι επιλογές των  αυτοκόλλητων υλικών και των υλικών
ψηφιακών εκτυπώσεων πρέπει να είναι ανάλογες των
καιρικών συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι).

 Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών
βαρύνει   αποκλειστικά  τον  ανάδοχο
συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που
απαιτούνται.

β ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ  Η  θεματική  διακόσμηση  πολυστερίνης  θα  είναι
κατασκευασμένη  από  ανάγλυφη  διογκωμένη
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Έξι  (6)  τεμάχια  ύψους  4.50  μ.  από
πολυστερίνη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4.800,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

πολυστερίνη  EPS  (20kg/sq.m)η  οποία   θα  είναι
επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για
ενιαία  επιφάνεια  επικάλυψης  και  θα  είναι
ζωγραφισμένη στο χέρι.

 Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών
βαρύνει   αποκλειστικά  τον  ανάδοχο
συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που
απαιτούνται.

γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ
Υπαίθριο  θεματικό  σκηνικό  που
περιλαμβάνει:
α. Έξι  (6)  υπερμεγέθη  λουλούδια  από
πολυστερίνη και ύφασμα.
β.  Τέσσερα (4) μονοδιάστατες φιγούρες από
αυτοκόλλητο πάνω σε νοβοπάν.
γ. Μία  (1)  υπερμεγέθη  τσαγιέρα  από
πολυστερίνη διαμέτρου 3,25μ.
δ.  Υπερμέγεθες   φλιτζάνι  με  πιάτο  από
πολυστερίνη  διαμέτρου  1μ  και  1,25
αντίστοιχα  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θεματικό  σκηνικό  που  προσομοιάζει  με
σκηνικό  του  παραμυθιού  "Η  Αλίκη  στην
χώρα  των  θαυμάτων", με  διάσπαρτα
τοποθετημένα  στοιχεία  εμπνευσμένα  από
την ιστορία αυτή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4.400,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

 Η  θεματική  διακόσμηση  πολυστερίνης  θα  είναι
κατασκευασμένη  από  ανάγλυφη  διογκωμένη
πολυστερίνη  EPS  (20kg/sq.m)η  οποία   θα  είναι
επεξεργασμένη  και  στεγανοποιημένη  με  πολυουρία
για  ενιαία  επιφάνεια  επικάλυψης  και  θα  είναι
ζωγραφισμένη στο χέρι.

 Οι  επιλογές  των   αυτοκόλλητων  υλικών  και  των
υλικών  ψηφιακών  εκτυπώσεων  καθώς  και  των
υφασμάτων πρέπει να είναι ανάλογες των  καιρικών
συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι).

 Η  μεταλλική   κατασκευή  θα  είναι  κατάλληλα
επεξεργασμένη  για  να  αντεπεξέλθει  των  καιρικών
συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι).

 Το  κόστος  τοποθέτησης  και  συλλογής  των
κατασκευών  βαρύνει   αποκλειστικά  τον  ανάδοχο
συμπεριλαμβανομένων  των  οχημάτων  μεταφοράς
που απαιτούνται.   

δ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Υπαίθριο  θεματικό  σκηνικό  που
περιλαμβάνει:
α. Έντεκα (11) μανιτάρια πολυστερίνης.
β. Δεκαέξι (16)  λουλούδια (από 0.80μ. – 2.00
μ ύψος)  με πλαστικό μίσχο, γιγάντια φύλλα,
εσωτερική  σφαίρα  πολυστερίνης
επικαλυμμένη  με  μπουκέτα   υφασμάτινων
λουλουδιών
γ. Υπερμέγεθες μεταλλικό ποτιστήρι.
δ.  Μανιταρόσπιτο   ύψους  1,9μ  από
πολυστερίνη
ε.  Τέσσερα  (4)  μανιτάρια  ύψους  0,4μ  έως
0,6μ από πολυστερίνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θεματικό  σκηνικό  που  προσομοιάζει  με
σκηνικό  παραμυθιού  με  διάσπαρτα
τοποθετημένα τα άνωθεν στοιχεία .

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4.400,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
 

 Η  θεματική  διακόσμηση  πολυστερίνης  θα  είναι
κατασκευασμένη  από  ανάγλυφη  διογκωμένη
πολυστερίνη  EPS  (20kg/sq.m)η  οποία   θα  είναι
επεξεργασμένη και  στεγανοποιημένη με πολυουρία
για  ενιαία  επιφάνεια  επικάλυψης  και  θα  είναι
ζωγραφισμένη στο χέρι.

 Οι  επιλογές  των   αυτοκόλλητων  υλικών  και  των
υλικών  ψηφιακών  εκτυπώσεων  καθώς  και  των
υφασμάτων πρέπει να είναι ανάλογες των  καιρικών
συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι)

 Το  κόστος  τοποθέτησης  και  συλλογής  των
κατασκευών  βαρύνει   αποκλειστικά  τον  ανάδοχο
συμπεριλαμβανομένων  των  οχημάτων  μεταφοράς
που απαιτούνται.
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ε ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ

Υπαίθριο  θεματικό  σκηνικό  που
περιλαμβάνει:
α. Έξι (6) συνθέσεις πλάτους 2μ και μήκους
2μ  με  τρισδιάστατα  τεμάχια  από
πολυστερίνη,  μεταλλικά  στοιχεία  και
μονοδιάστατες  φιγούρες  από  νοβοπάν
κομμένο  στις  διαστάσεις  της  αυτοκόλλητης
απεικόνισης
β. Ένα (1)  ταμπλώ μεταλλικού σκελετού με
20 ψηφιακές εκτυπώσεις 0.70 Χ1.00 μ.
γ.  Μία (1) διακοσμητική  πινακίδα
κατασκευασμένη  από  βινύλιο,  ξύλο  και
μέταλλο, ύψους 2.50μ.και πλάτους 3μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θεματικό  σκηνικό  που  προσομοιάζει  με
παραμυθοχώρα,  με  διάσπαρτες  κατασκευές
βιβλίων  από  πολυστερίνη  ,διάφορες
φιγούρες  παιδικών  παραμυθιών   και
διάφορα άλλα στοιχεία που συμπληρώνουν
τη σύνθεση.

Στον   χώρο  που  θα  καταληφθεί  από  την
τοποθέτηση  των  ανωτέρω  στοιχείων  θα
υπάρχει  σε  κεντρικό  σημείο   μία
διακοσμητική πινακίδα κατασκευασμένη από
βινύλιο, ξύλο και μέταλλο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6.600,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

 Η  θεματική  διακόσμηση  πολυστερίνης  θα  είναι
κατασκευασμένη  από  ανάγλυφη  διογκωμένη
πολυστερίνη  EPS  (20kg/sq.m)η  οποία   θα  είναι
επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία
για  ενιαία  επιφάνεια  επικάλυψης  και  θα  είναι
ζωγραφισμένη στο χέρι.

 Οι  ξύλινες  κατασκευές  θα  είναι  κατάλληλα
επεξεργασμένες για να αντεπεξέλθουν των καιρικών
συνθηκών. (υγρασία- βροχή- χιόνι).

 Οι  επιλογές  των   αυτοκόλλητων  υλικών  και  των
υλικών  ψηφιακών  εκτυπώσεων  πρέπει  να  είναι
ανάλογες των  καιρικών συνθηκών (υγρασία- βροχή-
χιόνι).

 Το  κόστος  τοποθέτησης  και  συλλογής  των
κατασκευών  βαρύνει   αποκλειστικά  τον  ανάδοχο
συμπεριλαμβανομένων  των  οχημάτων  μεταφοράς
που απαιτούνται.

στ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.

Α. Σημείο φωτογράφησης 
Σύνθεση  συνολικού  μήκους  5μ.  και  ολικού
ύψους 3.5 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται  από  δύο  (2)  διακοσμητικούς
φανοστάτες  και  διακοσμητική  σύνθεση
χιονάνθρωπων  διαφόρων  μεγεθών
κατασκευασμένα από πολυστερίνη. 

Β. Αυτοκίνητο του Άι Βασίλη
Σύνθεση πολυστερίνης με μήκος 4.50 μ. και
ύψος 2μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η  φιγούρα  του  Άγιου  Βασίλη  πάνω  σε
αυτοκίνητο. Τοποθετείται  με κουτιά δώρων,
μπαστούνια  και  γλειφιτζούρια  από
πολυστερίνη. 

Γ. Σύνθεση με χιονάνθρωπους
Σύνθεση  πολυστερίνης  με  ολικό  ύψος  και
μήκος  3μ.  Αποτελείται  από  5  κατασκευές
χιονάνθρωπων διαφορετικών μεγεθών.

 Οι θεματικές  διακοσμήσεις  πολυστερίνης θα είναι
κατασκευασμένες  από  ανάγλυφη  διογκωμένη
πολυστερίνη  EPS  (20kg/sq.m)η  οποία   θα  είναι
επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία
για  ενιαία  επιφάνεια  επικάλυψης  και  θα  είναι
ζωγραφισμένη στο χέρι

 Οι  ξύλινες  κατασκευές  θα  είναι  κατάλληλα
επεξεργασμένες  για  να  αντεπεξέλθουν  των
καιρικών συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι).

 Οι  επιλογές  των  υλικών  ψηφιακών  εκτυπώσεων
πρέπει να είναι ανάλογες των  καιρικών συνθηκών
(υγρασία- βροχή- χιόνι).

 Το  κόστος  τοποθέτησης  και  συλλογής  των
κατασκευών  βαρύνει   αποκλειστικά  τον  ανάδοχο
συμπεριλαμβανομένων  των  οχημάτων  μεταφοράς
που απαιτούνται.
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Δ. Διακοσμητική σύνθεση 1
Υπαίθρια  σύνθεση  μήκους  6μ  που
αποτελείται από:
Δ1. Έξι (6) έλατα
Δ2.  Τρεις  (3) μονοδιάστατες  φιγούρες  από
αυτοκόλλητο πάνω σε νοβοπάν.
Δ3. Κατασκευή  πολυστερίνης  διατάσεων
0,8μπλάτος,0,7μ  βάθος  και  1,4μ  ύψος  που
προσομοιάζει με σπίτι ταχυδρομείου.

Ε. Διακοσμητική σύνθεση 2
Υπαίθρια  σύνθεση  μήκους  9μ  που
αποτελείται από:
Ε1. Δύο (2) συνθέσεις ζαχαρωτών πλάτους 1μ
, μήκους 1μ και ύψος 2μ από πολυστερίνη.
Ε2.  Τέσσερις  (4)  μονοδιάστατες  φιγούρες
από αυτοκόλλητο πάνω σε νοβοπάν.
Ε3. Οχτώ (8) έλατα από πολυστερίνη .

ΣΤ. Διακοσμητική σύνθεση 3
Υπαίθρια  σύνθεση  μήκους  7μ   που
αποτελείται από:
Στ1. Ένα  (1)  γαϊδουράκι  που  σέρνει
μακρόστενο κάρο 4μ από πολυστερίνη.
Στ2.  Δύο  (2) φιγούρες  ξωτικών  που  θα
κάθονται στο κάρο ανάλογων διαστάσεων με
το κάρο από πολυστερίνη.
Στ3. Σύνθεση κουτιών δώρων τυλιγμένων με
ανθυγρό υλικό περιτυλίγματος.

Ζ. Διακοσμητική σύνθεση 4
Υπαίθρια σύνθεση μήκους 5μ  και ύψους 3μ
που αποτελείται από:
Ζ1. Μία  (1)  ψηφιακή  εκτύπωση  με  θέμα
"ζαχαρούπολης",  διαστάσεων  2,5μ  πλάτος
και 2,8μ ύψους.
Ζ2. Δύο  (2)  υπερμεγέθη  ζαχαρωτά
μπαστούνια  ύψους 2,5μ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6.600,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
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α) Ενδεικτικά σχέδια  ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ.
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β. Ενδεικτικό σχέδιο  ΦΑΝΟΣΤΑΤΩΝ

γ. Ενδεικτικό σχέδιο  ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ.
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δ. Ενδεικτικό σχέδιο  ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ε. Ενδεικτικά σχέδια  ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑΣ.
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στ.α. Ενδεικτικό σχέδιο  ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
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στ.β. Ενδεικτικό σχέδιο  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ

στ.γ. Ενδεικτικό σχέδιο  ΣΥΝΘΕΣΗΣ  ΜΕ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Τμήμα 3: Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης λειτουργικών στοιχείων

Το “ΤΜΗΜΑ 3: Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης λειτουργικών στοιχείων” περιλαμβάνει τα κάτωθι
στοιχεία:

α) Αερολέβητες

β) Τέντα διαστάσεων 10μΧ15μ

γ) Τέντα διαστάσεων 3μΧ3μ

δ) Τουαλέτες τύπου Container

Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά λειτουργικό στοιχείο έχουν ως εξής:

α/α Είδος Προδιαγραφές
α Αερολέβητες  Δύο (2)  Επιδαπέδιοι  αερολέβητες  καύσης πετρελαίου

150.000Kcal/h
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

 Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των αντικειμένων
βαρύνει   αποκλειστικά  τον  ανάδοχο
συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που
απαιτούνται .

β Τέντα διαστάσεων 10μΧ15μ

Περιγραφή
Τέντα διαστάσεων 10μ πλάτος Χ15μ μήκος.
Στην όψη των 10μ θα υπάρχει 2φυλλη πόρτα
συνολικού πλάτους 1.80μ.

Εσωτερικά  θα  υπάρχει  υπερυψωμένο  με
σιδηροκατασκευή  δάπεδο  10  εκ.με  υλικό
επικάλυψης  O.S.B.3  πάχους
18χιλ.σκεπασμένο με μοκέτα.
Στο  πίσω  μέρος  Θα  διαμορφωθεί  εξέδρα
πλάτους 10μ μήκους 6μ και ύψους 70εκ.
Επί της εξέδρας και στο πίσω μέρος αυτής θα
διαμορφωθεί βοηθητικός χώρος πλάτους 9μ
και μήκους 1,5μ.
Η  πρόσβαση στην  εξέδρα θα  γίνεται  με  τη
χρήση μεταλλικής κλίμακας 4ριχτυών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

 Το  χωροδικτύωμα  της  κατασκευής  θα  είναι
κατασκευασμένο με ατσάλινο σκελετό. 

 Το  υλικό  κάλυψης   θα  είναι  πλήρως αδιάβροχο,
πυκνότητας  300γρ/τετρ. μέτρο  σε λευκό χρώμα.

 Το  δάπεδο  θα  αποτελείται  από  μεταλλικούς  δοκούς
60Χ60 γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους. Οι δοκοί
θα εδράζονται  σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα
βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ'
ύψος  θα  πρέπει  να  επιτρέπει  να  απορροφηθούν  οι
όποιες  ανωμαλίες  του  εδάφους,  με  αποτέλεσμα  η
τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική
επικάλυψη  του  μεταλλικού  σκελετού  θα  γίνει  από
O.S.B.3 πάχους 18χιλ.σκεπασμένο με μοκέτα.

 Η  στατικότητα  της  εν  λόγω  κατασκευής  θα
προσδιορίζεται  με  στατική  μελέτη  (Φορτία  -
ανεμοπιέσεις  -  φόρτιση  χιονιού)  την  οποία
υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος.

 Το  κόστος  τοποθέτησης  –  συναρμολόγηση  ς-
αποσυναρμολόγησης   του  οικίσκου   βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των
οχημάτων που απαιτούνται  (φορτηγό πλατφόρμα και
γερανός).

γ Τέντα διαστάσεων 3μ Χ3μ

Περιγραφή
Τέντα  διαστάσεων  3μΧ3μ  η  οποία  θα
τοποθετηθεί πίσω από τη κεντρική σκηνή των
εκδηλώσεων.
 
Εσωτερικά  θα  υπάρχει  υπερυψωμένο  με
σιδηροκατασκευή  δάπεδο  5εκ.με  υλικό
επικάλυψης  O.S.B.3  πάχους
18χιλ.σκεπασμένο με μοκέτα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

 Το  χωροδικτύωμα  της  κατασκευής  θα  είναι
κατασκευασμένο με ατσάλινο σκελετό. 

 Το  υλικό  κάλυψης   θα  είναι  πλήρως αδιάβροχο,
πυκνότητας  300γρ/τετρ. μέτρο  σε λευκό χρώμα.

 Το  δάπεδο  θα  αποτελείται  από  μεταλλικούς  δοκούς
60Χ60 γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους. Οι δοκοί
θα εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα.
Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος θα πρέπει
να επιτρέπει  να  απορροφηθούν  οι  όποιες  ανωμαλίες
του εδάφους,  με  αποτέλεσμα η  τελική  επιφάνεια  να
είναι  σε  οριζόντια  θέση.  Η  τελική  επικάλυψη  του
μεταλλικού  σκελετού  θα  γίνει  από  O.S.B.3  πάχους
18χιλ.σκεπασμένο με μοκέτα.

 Το  κόστος  τοποθέτησης  –  συναρμολόγησης  -
αποσυναρμολόγησης   του  οικίσκου   βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των
οχημάτων που απαιτούνται  (φορτηγό πλατφόρμα και
γερανός).

δ
Τουαλέτες τύπου Container.

Περιγραφή
Περιλαμβάνουν
A. 1 container 8 διαμερισμάτων
(4 ανδρών και 4 γυναικών) με νιπτήρα στον
προθάλαμο.
Β. 1 container 3 διαμερισμάτων 
(2 γυναικών και 1 ανδρών) με 2 ουρητήρες
στο  προθάλαμο των  ανδρών και  1  νιπτήρα

 Ο  σκελετός  θα  πρέπει  να  είναι  από  γαλβανιζέ
μεταλλική κατασκευή.

 Οι  τοιχοποιίες  θα  αποτελούντα  από  πάνελ
πολυουρεθάνης  4  εκ.με  εξωτερική  επένδυση  από
βαμμένη λαμαρίνα.

 Πλήρη εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση όπου η
όδευση  της  καλωδίωσης  θα  γίνεται  σε  εξωτερικά
πλαστικά κανάλια.

 Θα  υπάρχει  ηλεκτρολογικός  πίνακας  με  αυτόματους
ασφαλοδιακόπτες  και  ρελέ  ασφαλείας  που  θα
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στο κοινό προθάλαμο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

ρευματοδοτεί  1  φωτιστικό  σώμα  φθορίου  σε  κάθε
χώρο.

 Θα υπάρχει πλήρης υδραυλική εγκατάσταση.
 Το δάπεδο  θα αποτελείται  από  επιφάνεια  OSB 20χιλ

καλυμμένη με κεραμικά πλακίδια.
 Το  κόστος  τοποθέτησης  -συναρμολόγησης-

συναρμολόγησης  του οικίσκου  βαρύνει αποκλειστικά
τον  ανάδοχο  συμπεριλαμβανομένων  των  οχημάτων
που απαιτούνται (φορτηγό πλατφόρμα και γερανός).

Διάρκεια σύμβασης - Τρόπος πληρωμής 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 15-01-2020,
η οποία είναι και η τελική ημερομηνία αποξήλωσης των κατασκευών.

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

α) Το 50% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή  και τοποθέτησης των κατασκευών.

β) Το 50% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της αποξήλωσης των κατασκευών.

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.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΜΕ ΦΠΑ
24%

1 Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης
κατασκευών 38.500,00 47.740,00

2 Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης
διακοσμητικών 35.000,00 43.400,00

3 Υπηρεσίες τοποθέτησης, χρήσης και αποξήλωσης
λειτουργικών στοιχείων 10.000,00 12.400,00

ΣΥΛΟΛΑ 83.500,00 103.540,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

                             Ο συντάξας                                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                           

                                                                                                                                Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος     

                                                                                                                                 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών     

                    Γεώργιος  Γιαννούλης                                                                               Πατσιούρας Αθανάσιος         

                    Πολιτικός    Μηχανικός                                                                            Τοπογράφος Μηχανικός      

                                                                                                                                            με βαθμό Α                            
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

ΤΜΗΜΑ Η-Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση :  Ι. Δραγούμη 1

Ταχ.Κωδ:   41 222 ΛΑΡΙΣΑ

ΠΛΗΡΟΦ:ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πέτρος

ΤΗΛ: 2413-500.385

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ   : 2410 251.339

ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΕΥΘ.: hm@larissa-dimos.gr

                                     Λάρισα 30.09.2019

                                     Αρ.Πρωτ: 42003

ΠΡΟΣ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές κάλυψης ηχητικών αναγκών   πάρκου των ευχών.        

Τεχνικές προδιαγραφές  (Τμήμα 4)

Για την κάλυψη των ηχητικών αναγκών του Πάρκου των Ευχών απαιτούνται τα παρακάτω μηχανήματα ήχου και οι
ηχητικές μονάδες:

α/α Περιγραφή Ποσότητα Τιμή

01

Ηχητική κάλυψη με κόρνες για 30 ημέρες αποτελούμενη από:

 48 κόρνες σε 3 ζώνες
 Κεντρική μονάδα
 1 μικρόφωνο με διακόπτη
 1 κονσόλα
 1 laptop
 1 τεχνικός

1 3.000€

02

Ηχητική κάλυψη για 8 σπιτάκια αποτελούμενα ανά σπιτάκι από:

 1 ηχείο αυτοενισχυόμενο
 1 κονσόλα μίξης ήχου
 2 ασύρματα χειλόφωνα
 1 USB – mp3 player
 1 τεχνικός

1 12.000€

03

Τελετή έναρξης αποτελούμενη από:

 10 ηχεία δορυφόρους περιμετρικά από το παγοδρόμιο 
 6 ηχεία SUB
 12 κινούμενες κεφαλές beam 17R
 16 φωτιστικά υψηλής πίεσης
 1 DJ SET
 1 αναλόγιο fiber Glass
 1 κονσόλα μίξης ήχου
 2 ασύρματα μικρόφωνα με combiner και κεραία
 2 ηχολήπτες 
 1 φωτιστής 

1 3.000€
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04 Roof support 10X10X 8m με πόδια 40Χ40cm 1 1.000€

05

Ηχητική  –  φωτιστική  εγκατάσταση  για  συναυλία  στη  μεγάλη  σκηνή
αποτελούμενη από:

 18 ηχεία Line array
 6 ηχεία μπάσα
 8 ηχεία subwoofer
 2 ψηφιακές κονσόλες μίξης ήχου
 Ενεργό splitter 48 κανάλια
 1 Drums set
 2 ενισχυτές κιθάρας λαμπάτοι
 1 ενισχυτής μπάσου
 8 ηχεία μόνιτορ
 2 ηχεία Side 4 δρόμων
 4 ασύρματα ακουστικά με combiner και κεραία 
 4 ασύρματα μικρόφωνα με combiner και κεραία
 1 CD mp3 Player
 12 Beam 17R
 12 Beam 7 R
 20 Wash
 10 LED Strobe
 4 2lights
 4 8lights
 2 4lights
 1 κονσόλα φωτισμού
 2 μηχανές Haze
 2 ηχολήπτες 
 1 φωτιστής

1
9.000€

06

Ηχητική – φωτιστική εγκατάσταση μικρής σκηνής

 4 ηχεία δορυφόρους
 1 τελικό ενισχυτή 
 1 κονσόλα μίξης ήχου
 1 cd mp3 player
 16 led par RGBW
 1 κονσόλα φωτισμού 24 κανάλια
 1 Black light
 1 ηχολήπτης
 1 φωτιστής

1

5.000€

ΣΥΝΟΛΟ 33.000,00 ΕΥΡΩ

 ΦΠΑ 24%   7.920,00 ΕΥΡΩ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.920,00 ΕΥΡΩ

Σημειώσεις

Α. Για τη λειτουργία των συστημάτων απαιτείται το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό:

01. Ένας τεχνικός που θα απασχολείται όλο το ημερήσιο ωράριο λειτουργίας του πάρκο σε όλες τις ημέρες λειτουργίας του.

02.  Ένας  τεχνικός  σε  κάθε  σπιτάκι  που  θα  απασχολείται  τις  ώρες  των  εκδηλώσεων  στα  σπιτάκια  όπως  αυτές  θα
ανακοινωθούν στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του πάρκου.

03.  Δύο  ηχολήπτες  και  ένας  φωτιστής  που θα  απασχοληθούν  κατά  τη  διάρκεια  της  τελετής  έναρξης   όπως  αυτή  θα
ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του πάρκου.

05. Δύο ηχολήπτες και ένας φωτιστής που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των ωρών των συναυλιών στη μεγάλη σκηνή
όπως αυτές θα ανακοινωθούν στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του πάρκου.

06. Δύο  ηχολήπτες  και  ένας  φωτιστής  που  θα  απασχοληθούν  κατά  τη  διάρκεια  των  ωρών  των  συναυλιών  ή  των
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εκδηλώσεων στη μικρή σκηνή  όπως αυτές θα ανακοινωθούν στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του πάρκου.

Β.  Οι  παραπάνω ηχητικές  και  φωτιστικές  εγκαταστάσεις  πρέπει  να έχουν τοποθετηθεί  σύμφωνα με  τις  υποδείξεις  της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων 1 (μια) ημέρα πριν την έναρξη λειτουργίας του πάρκου, πλην της ενότητας 03 να
παραμείνουν καθ’ όλη την διάρκειά του και να αποξηλωθούν από την επόμενη της λήξης λειτουργίας του και όχι αργότερα
από τις 15/01/2020.

Γ.  Σε  περίπτωση  βλάβης  ή  καταστροφής  κάποιας  ηχητικής  μονάδας  ή  φωτιστικού  συστήματος  αυτό  θα  πρέπει  να
αντικατασταθεί άμεσα από άλλο αντίστοιχο.

Δ. Το κόστος των εργασιών υπολογίζεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (33.000€) πλέον ΦΠΑ 24%.

Ε. Τρόπος πληρωμής: Με την εγκατάσταση ο ανάδοχος θα πληρωθεί το 30% του τιμήματος και με την αποξήλωση και
οριστική παραλαβή το υπόλοιπο ποσό.

     Ο συντάξας                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                Η Προϊσταμένη

                                                           Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος                         Τμήματος Η/Μ ΕΡΓΩΝ

                                                     Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών                           και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

                   

                         Αποστόλου Πέτρος                          Πατσιούρας Αθανάσιος                             Μπουμπίτσα Βασιλική

                 Ηλεκτρονικός Μηχανικός                     Τοπογράφος Μηχανικός                           Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

                             με βαθμό Α                                           με βαθμό Α                                                     με βαθμό Α
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τηλ: 2413500343

Mail: progr@larissa-dimos.gr

Λάρισα 2/10/2019

Aρ. Πρωτ: 42685

Προς

Την Διεύθυνση Οικονομικών

Τμήμα Προμηθειών

Για το τμήμα: (5) «Προβολή - Επικοινωνία - Διαφήμιση 

Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων στο Πάρκο Αλκαζάρ»

Ο Δήμος Λαρισαίων διοργανώνει και φέτος στο πάρκο του Αλκαζάρ, το πολιτιστικό γεγονός  «Πάρκο των Ευχών»,
που αφορά την περίοδο Χριστούγεννα 2019, Πρωτοχρονιά 2020. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει χιλιάδες
επισκεπτών από όλη την Ελλάδα στα πλαίσια και της υλοποίησης των κατευθύνσεων του στρατηγικού  σχεδίου
Marketing του Δήμου μας για τον Τουρισμό και να δημιουργήσει σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη για την  πόλη μας.
Στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαίο και απαραίτητο να υλοποιηθεί ένα ευρύ σχέδιο  ενημέρωσης και διαφήμισης των
ποικίλων δραστηριοτήτων, που  θα λάβουν χώρα και  θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας του
«Πάρκου των ευχών» ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρoν του κοινού και των πολιτών για να το επισκεφθούν.

Προς τούτο, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στη σύναψη δημόσιας σύμβασης, με αντικείμενο τις εργασίες που
πρέπει να επιτελεστούν για την «Προβολή Επικοινωνία Διαφήμιση και Λειτουργία του Πάρκου των Ευχών, Θεματικού
Πάρκου Χριστουγέννων στο Πάρκο Αλκαζάρ». 

Η δαπάνη θα βαρύνει κατά 90.000,00€ τον Κ.Α 15.6117.07010 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» και
κατά 21.600€ τον Κ.Α. 00.8224.00024 «ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 24%»  προϋπολογισμού οικονομικών ετών  2019  &  2020.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης, περιγράφονται ακολούθως στη Τεχνική
έκθεση.
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1.ΠΑΡΑΓΩΓHΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΝΤΥΠOY ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOY ΥΛΙΚOY

1.1 Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η παραγωγή ενός (1) διαφημιστικού προβολής (τηλεοπτικού σποτ), διάρκειας έως
20sec, σε υψηλή ανάλυση, που θα διανεμηθεί στους τηλεοπτικούς σταθμούς, από τους οποίους και θα μεταδοθεί. 

Η δημιουργία του διαφημιστικού υλικού περιλαμβάνει τη συγγραφή σεναρίου καθώς και την παραγωγή τηλεοπτικού
σποτ.  Το  περιεχόμενο  θα  πρέπει  να  είναι  πρωτότυπο  και  ελκυστικό.  Τα  βασικά  σημεία  των  κειμένων  που  θα
χρησιμοποιηθούν, θα συζητηθούν και θα εγκριθούν από την αναθέτουσα αρχή.

Παραδοτέο: dvd με το σποτ (υψηλή ανάλυση)

1.2. Θα  πραγματοποιηθεί  παραγωγή  εντύπου  (  χάρτης  του  πάρκου  )  διαστάσεων  34x49  (  ανοικτό  )  και  7x17
( κλειστό ) σε χαρτί illustration 150gr.

Παραδοτέο: 100.000 τεμάχια

1.3. Παραγωγή πρωτογενούς υλικού ( video και φωτογραφίες )

Σε  όλη  την  διάρκεια  λειτουργίας  του  πάρκου  των  ευχών  εξειδικευμένο  συνεργείο  με  έμπειρο,  κάμεραμαν,  και
φωτογράφο  θα  καλύπτουν  όλες  τις  δράσεις  που  θα  γίνουν  σε  όλη  την  διάρκεια  λειτουργίας  του  πάρκου.  Το
πρωτογενές υλικό θα αξιολογείται θα μοντάρεται και θα προωθείται στην ιστοσελίδα του πάρκου αλλά και στο
σύνολο των ΜΜΕ.

Παραδοτέο: video και φωτογραφικό αρχείο (3.000 τμχ) από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πάρκο.

1.4.  Σχεδιασμός Δημιουργικού Ενεργειών

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προβεί στο σχεδιασμό του συνόλου των δημιουργικών (υλικών), τα οποία θα εγκρίνονται
κάθε φορά πριν την υλοποίηση της κάθε ενέργειας – δράσης από την αναθέτουσα αρχή.

Παραδοτέο: ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των δημιουργικών σε ανοιχτά επεξεργάσιμα αρχεία.

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2.1.  Διαδικτυακή Διαφήμιση 

2.1.1 GOOGLEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ  ADWORDS

Θα οργανωθεί καμπάνια στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας 3 (τρία) κανάλια προβολής.

2.1.1α Το Google Display Network, μέσω του οποίο θα αξιοποιηθούν εκατοντάδες sites που συνεργάζονται με τη
Google και με banners προβολής θα προβάλουν το θεματικό πάρκο. Tα banners θα συνδέονται με την ιστοσελίδα.
Θα πρέπει να εστιάσουμε την προβολή των banners σε χρήστες του διαδικτύου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
όπως π.χ.  γονείς,  οικογένειες,  λάτρεις των εξωτερικών δραστηριοτήτων, λάτρεις των ταξιδιών κτλ.  Τα banner θα
σχεδιαστούν από τον ανάδοχο και θα εγκριθούν από την αναθέτουσα αρχή. 

2.1.1β  Η μηχανή αναζήτησης Google search στην οποία θα διαφημιστεί το πάρκο με στόχο την άμεση επίσκεψη στην
ιστοσελίδα αλλά και το ανέβασμα της ιστοσελίδας ψηλά στις αναζητήσεις με λέξεις κλειδιά όπως: Χριστουγεννιάτικα
Πάρκα,  Γιορτές  Χριστουγέννων,  εκδρομή  τα  Χριστούγεννα,  διασκέδαση,  παράδοση  κτλ  αλλά  και  λέξεις  όπως
Χριστούγεννα στη Λάρισα, Γιορτές στη Λάρισα, παιχνίδια, παγοδρόμιο κτλ. Αλλά και με λέξεις κλειδιά ανταγωνιστών
όπως Μύλος των Ξωτικών, Ονειρούπολη κτλ. 

2.1.1γ  Διαφήμιση στο You Tube. Μέσω της Google θα πρέπει να προβληθούν  το σποτ του Πάρκου των Ευχών στο
You Tube, πριν την έναρξη βίντεο που θα αφορούν παιδικές δραστηριότητες, σχετικά τραγούδια κτλ. 

Παραδοτέο: αναλυτικά στοιχεία 4.000.000 προβολές και 35.000 κλικ κατ’ ελάχιστον.
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 Η συστηματική παρουσία και προβολή του Θεματικού Πάρκου στα Social Media θα προωθήσει το Πάρκο των Ευχών
σε ένα ευρύ κοινό με κοινά ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά όπως γονείς, οικογένειες, λάτρεις των εξωτερικών
δραστηριοτήτων, λάτρεις των ταξιδιών κτλ και θα διασφαλίσει την παρουσίαση όλων των δράσεων, αλλά και την
γρήγορη διάδοση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες  επίσκεψης και πρόσβασης  στο
πάρκο. 

Για τους σκοπούς αυτούς θα χρησιμοποιηθούν 3 μέσα:

2.1.2  YOU Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),UBEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ  

Στo μέσο αυτό θα ανεβάσουμε το τηλεοπτικό Spot

απολογιστικά Video Δράσεων και εκδηλώσεων, τουλάχιστον 10 video  

live Streaming από events – εκδηλώσεις ανάλογα με την διαθεσιμότητα του εικονολήπτη 

2.1.3 FACEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ BOOK 

Το facebook θα είναι το βασικό εργαλείο προβολής στο οποίο θα αναρτώνται καθημερινά όλες οι εκδηλώσεις και οι
δράσεις που πραγματοποιούνται στο Πάρκο. 

Επιπλέον θα αναρτώνται χρήσιμες πληροφορίες, νέα του πάρκου, events και πληροφορίες για τα Χριστούγεννα (ήθη,
έθιμα κτλ) με σκοπό να είναι ελκυστικές και χρήσιμες και μετά την έναρξη του Πάρκου θα αναρτώνται εικόνες και
στιγμές από την λειτουργία του. 

Το υλικό των αναρτήσεων θα είνι: δημιουργικά – μακέτες, φωτογραφίες και βίντεο. 

Στόχος της ενέργειας είναι η προβολή τουλάχιστον σε 1.000.000 χρήστες.

Επιπλέον θα γίνει ειδική διαφήμιση για αύξηση των Like με στόχο αύξηση από 3.000 έως 5.500 χιλιάδες like. 

Αναλυτικά οι εργασίες  που πρέπει να εκτελεστούν για το  FACEBOOK:

 Εποπτεία σελίδας
 Αναρτήσεις σε καθημερινή βάση (τουλάχιστον 1) 
 Αύξηση likes 
 Προσαρμογή γραφιστικών
 Δημιουργία εκδηλώσεων
 Κειμενογράφιση 
 Σχεδιασμός διαφημιστικής καμπάνιας 
 Δημιουργία γραφιστικών
 Διαχείριση Κρίσεων  
 Οργάνωση διαγωνισμών εάν χρειαστεί ή κριθεί σκόπιμο.

2.1.4  IΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ NSTο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),AGRAM 

Το Instagram θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό μέσο του facebook, στο οποίο θα δίνουμε έμφαση
στις φωτογραφίες. Καθημερινά θα γίνεται τουλάχιστον μια ανάρτηση φωτογραφίας ή αναδημοσίευση  φωτογραφίας
χρήστη. Θα προωθηθεί στο facebook στο οποίο ανήκει. Θα προκαλέσουμε να μας ακολουθούν, να «μοιράζονται» το
φωτογραφικό υλικό με φίλους και να προωθούν τη σελίδα. Θα επιλέγουμε ιδανικά hashtags για το φωτογραφικό
υλικό όπως:  #chrismasinLarisa, #christmasfun κ.τ.λ. chrismasinLarisa, #chrismasinLarisa, #christmasfun κ.τ.λ. christmasfun κ.τ.λ. 

Οι σελίδες θα σχεδιαστούν με βάση τη σχεδίαση της ιστοσελίδας για να είναι ομοιόμορφες, θα είναι εύχρηστες και
ελκυστικές ενώ θα είναι συνδεδεμένες με το site.

Παραδοτέο: αναλυτικά στοιχεία για 900.000 θεάσεις της προβολής από όλα τα social media 
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2.1.5 ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Καταχώρηση  ηλεκτρονικών  αφισών  (internet  banners),  σε  διαδικτυακούς  χώρους,  με  κριτήριο  επιλογής  το
ενδιαφέρον και την προσβασιμότητα. 

Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατ’ ελάχιστον οχτώ (8) και θα χαρακτηρίζονται από εντοπιότητα.

Οι καταχωρίσεις θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, ενώ θα πραγματοποιηθούν από την
πλευρά του αναδόχου όλες οι απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να λάβουν και να αναρτούν έγκαιρα το υλικό στον
διαδικτυακό χώρο τους.

Παραδοτέο: printscreens ηλεκτρονικών καταχωρήσεων (banners) στους 8 (οχτώ) τοπικούς διαδικτυακούς χώρους.

2. 2  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΜΜΕ

2.2.1  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),V

Διαφημιστική προβολή στην Πανελλήνια τηλεόραση με στόχευση σε γονείς 35-55 χρόνων και παιδιά 6-15 χρόνων με
κάλυψη τουλάχιστον 50% του πληθυσμού και τουλάχιστον 25% σε παιδιά με κατώτερη συχνότητα τις 2 μεταδόσεις
και GRPs τουλάχιστον 140 συνολικά. 

Το  προγραμμα  θα  εκτελεστεί  κατά  35%  σε  ζώνη  prime  time  (19.30-23.30)  και  με  ελάχιστες  τις  60  μεταδόσεις
συνολικά 

Παραδοτέο: Αναλυτικό media plan και έγκυρο απολογιστικό report μεταδόσεων από έγκυρο φορέα (σταθμοί,
media services κ.τ.λ.)

2.2.2 ΤΟΠΙΚΗ Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),V

Διαφημιστική προβολή στα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια  με στόχευση όλες τις  ηλικιακές ομάδες . Η προβολή θα
υλοποιηθεί σε τουλάχιστον τρία (3) τηλεοπτικά μέσα της Θεσσαλίας. Το σύνολο των προβολών θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 240 σποτ.

Παραδοτέο: mediaplan.

2.2.3 ΤΥΠΟΣ

Προβλέπεται  η  καταχώριση  των  εκδηλώσεων  του  πάρκου  των  ευχών  σε  τουλάχιστον  δυο  (2)  εφημερίδες  της
Λάρισας,  με  σκοπό  να  γνωστοποιηθούν  οι  σημαντικές  δράσεις  –  εκδηλώσεις  του  και  με  κριτήριο  την
αναγνωσιμότητα. 

Το ελάχιστο των καταχωρίσεων απαιτείται να είναι πέντε (5) έγχρωμες, σε κάθε εφημερίδα, σε διάσταση 3x15.

Παραδοτέο: mediaplan και φύλλα εφημερίδων.

2.3  OUTο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),DOOR

Ο ανάδοχος θα προβεί στον σχεδιασμό, παραγωγή και τοποθέτηση (ανάρτηση) αφισών στα panels της Λάρισας,
διάστασης 1,10x1,60, για το χρονικό διάστημα της σύμβασης, με κατ’ ελάχιστο 40 σημεία.

Παραδοτέο: φωτογραφικό αρχείο από τα σημεία τοποθέτησης 

Outdoor προβολή σε Αθήνα Θεσσαλονίκη

Προβλέπεται η προώθηση του πάρκου μέσω υπαίθριων μέσων (πχ λεωφορεία metro κ.λπ). 

Παραδοτέο: φωτογραφικό αρχείο από την τοποθέτηση του διαφημιστικού υλικού.
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3. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν Ομάδα έργου που να περιέχει τα παρακάτω μέλη:

 1 Υπεύθυνο Έργου με πανεπιστημιακό δίπλωμα και μεταπτυχιακό, με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία στο χώρο 
της διαφήμισης, εκθέσεων, PR και να έχει υλοποιήσει κατά το παρελθόν  τουλάχιστον 3 αντίστοιχα έργα.

 1 Αναπληρωτή Υ/Ε με πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών, και τουλάχιστον  10 έτη εμπειρία στο digital 
marketing.

 1 υπεύθυνο media με αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία
 1 δημοσιογράφο με αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 1 Υπεύθυνο δημιουργικού τουλάχιστον  10 ετή εμπειρία.
 2 Γραφίστες που να έχουν τουλάχιστον 2ετή εμπειρία.
 1 φωτογράφο που να έχει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία.

Η Ομάδα έργου και τα βιογραφικά των μελών της αποτελεί επί ποινή αποκλεισμού τμήμα της τεχνικής 
προσφοράς των διαγωνιζομένων.

4. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό
συμμόρφωσης  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  1435  “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΠΑΡΟΧΟΥΣ”  από
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης (άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 (Α΄ 163) για υποψήφιους που εδρεύουν
στην ελληνική επικράτεια και ISO 9001:2015,  από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή
ισότιμο  οργανισμό,  όπως  και  το  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  με  το  πρότυπο  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  ISO
14001.
Σε  περίπτωση  ένωσης  εταιρειών  ή  κοινοπραξίας  απαιτείται  τα  παραπάνω  Πιστοποιητικά  Συμμόρφωσης  να  τα
διαθέτει κάθε ένα από τα μέλη.

5. Χρονοδιάγραμμα παραδοτέων του έργου

Παραδοτέα Χρόνος παράδοσης Αξία παραδοτέου
5 ημέρες  μετά την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθούν σε

ηλεκτρονική  και  έντυπη  μορφή  τα  τελικά  δημιουργικά  για  το

σύνολο των ενεργειών για την προβολή του πάρκου (τύπο, TV,

web banners, έντυπα, σποτ κ.λ.π.)

25% της σύμβασης

Β Απολογιστική  έκθεση  και  παραδοτέα  από  την  υλοποίηση  της

προβολής στα ΜΜΕ και στο Διαδίκτυο ως και 15/12/2019. 

50% της σύμβασης

Γ 5 ημέρες μετά το τέλος της λειτουργίας του θεματικού πάρκου

θα πρέπει να κατατεθεί η τελική απολογιστική έκθεση για την

υλοποίηση  του  συνόλου  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  σε

ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.  

25% της σύμβασης
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6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Υπηρεσίες  για  την  Προβολή,  Επικοινωνία,  Διαφήμιση  του
«Πάρκου των Ευχών» θεματικού πάρκου Χριστουγέννων στο
πάρκο Αλκαζάρ:

Διαχείριση ιστοσελίδας, Google AdWords, Κοινωνικά Δίκτυα,
Πανελλήνια  Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),V,  Τοπική  Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),V,  Τύπος,  Outdoor,  Τοπικοί
Διαδικτυακοί χώροι, Παραγωγές έντυπων και ηλεκτρονικών
υλικών, Δημιουργικό Ενεργειών

90.000,00 Ευρώ 21.600 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 111.600 ευρώ

Ο Προϊστάμενος

                                                                                                    Αριστοτέλης Κωστούλας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

«ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………………………………, έδρα ………………................,            οδός…………………...................., αριθμός 
……, τηλέφωνο …………………., fax …………………...

A/A

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ    ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ   1
ΥΠΗΡΕΣIΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

1.1  ΟΙΚΙΣΚΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

1.2
 ΟΙΚΙΣΚΟΣ <<ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΑΣ ΤΟΥ 
ΧΙΟΝΙΟΥ >>

1.3  ΟΙΚΙΣΚΟΣ <<ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΞΩΤΙΚΩΝ>>

ΣΥΝΟΛΑ

A/A

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)  ΜΕ
ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ   2
ΥΠΗΡΕΣIΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ

2.1  ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

2.2  ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ

2.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

2.4  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

2.5 ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ

2.6  ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.

ΣΥΝΟΛΑ
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A/A

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)  ΜΕ
ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ   3 ΥΠΗΡΕΣIΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣ  ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣΗΣ, ΧΡHΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3.1  ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ

3.2 ΤΕΝΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10ΜΧ15Μ

3.3 ΤΕΝΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3Μ Χ3Μ

3.4 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ CONTAINER

ΣΥΝΟΛΑ

A/A

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)  ΜΕ
ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

4.1 Ηχητική κάλυψη με κόρνες για 30

4.2 Ηχητική κάλυψη για 8 σπιτάκια

4.3 Ηχητική κάλυψη για Τελετή έναρξης

4.4 Roof support 10X10X 8m με πόδια 40Χ40cm

4.5 Ηχητική – φωτιστική εγκατάσταση για συναυλία

4.6 Ηχητική – φωτιστική εγκατάσταση μικρής σκηνής

ΣΥΝΟΛΑ

A/A

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)  ΜΕ
ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 5

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ 

5.1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ 

ΣΥΝΟΛΑ

Ο  ανωτέρω  πίνακας  είναι  ενδεικτικός  και  προσαρμόζεται  ανάλογα,  των προσφερόμενων  υπηρεσιών.

Λάρισα  ……/……/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ....................... ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ………………..ευρώ και ολογράφως
……………………………… υπέρ της εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)
…………..………….β)……..…………….κ.λπ.,  ατομικά  και  για  κάθε  μία  από  αυτές  και  ως  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον
διαγωνισμό  της  Υπηρεσίας  σας  της  01/11/2019  για  «Υπηρεσίες  για  την  λειτουργία   του  θεματικού  Πάρκου
Χριστουγέννων στο Πάρκο Αλκαζάρ  “Πάρκο των Ευχών”», σύμφωνα με την υπ' αρ.  ................. διακήρυξη σας.

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

3. Παραιτούμαστε  ρητά και  ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το  δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα
δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

4.  Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι
η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1,  σας
δηλώνουμε  ότι  αναλαμβάνουμε  με  την  παρούσα  επιστολή  τη  ρητή  υποχρέωση  να  σας  καταβάλουμε,  χωρίς
οποιαδήποτε  από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και  χωρίς  να ερευνηθεί  το  βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών
από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.

5.  Για  την  καταβολή  της  υπόψη εγγύησης  δεν  απαιτείται  καμία  εξουσιοδότηση ή  ενέργεια  συγκατάθεσης  της
(εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό
δικαστική μεσεγγύηση.

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις….../……../……….. οπότε και θα επιστραφεί σ'
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί  με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την
υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ'
εσάς  του  ποσού  της  εγγύησης.  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  αυτής  θα  παραταθεί  εφόσον  ζητηθεί  από  την
Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ,  συμπεριλαμβανομένης και  αυτής,  δεν  υπερβαίνουν το  όριο  των εγγυήσεων που έχει  καθορισθεί  από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

        ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ....................... ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι  απέναντι  σας  εις  ολόκληρο  και  ως  αυτοφειλέτες,  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ  …………………..  και
ολογράφως ………………………………... υπέρ της εταιρείας …………………..……………ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας
των εταιρειών α)………………..………..β)…………………………… κ.λπ., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή
εκτέλεση  των  όρων  της  από  ……/……/…………  σύμβασης  που  αφορά  στο  διαγωνισμό  της  Υπηρεσίας  σας  της
01/11/2019 για «Υπηρεσίες για την λειτουργία  του θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων στο Πάρκο Αλκαζάρ  “Πάρκο
των Ευχών”»,, σύμφωνα με την υπ' αρ. ................. διακήρυξη σας.

2. Παραιτούμαστε  ρητά και  ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το  δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα
δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι
η (εταιρεία) …………..…………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας
δηλώνουμε  ότι  αναλαμβάνουμε  με  την  παρούσα  επιστολή,  την  ρητή  υποχρέωση  να  σας  καταβάλουμε,  χωρίς
οποιαδήποτε  από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και  χωρίς  να ερευνηθεί  το  βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός  πέντε (5) ημερών
από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4.  Για  την  καταβολή  της  υπόψη εγγύησης  δεν  απαιτείται  καμία  εξουσιοδότηση ή  ενέργεια  συγκατάθεσης  της
(εταιρείας)......................................  ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό
δικαστική μεσεγγύηση.

5.  Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η
παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι
τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της
εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

6.  Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα πρέπει
να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η
αρχική.  Ο  κατά  τα  ανωτέρω  παρατεινόμενος  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  θα  είναι  μεγαλύτερος  κατά  ένα  (1)
τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών.

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ,  συμπεριλαμβανομένης  και  αυτής,  δεν  υπερβαίνουν  το  όριο  που  έχει  καθοριστεί  από  το  Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.

        (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  -  ΤΕΥΔ                           

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες των Κατευθυντήριων
Οδηγιών 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 79Α παρ.  4 ν.
4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 και με το άρθρο 56 παρ. 1 του ν. 4609/2019).

Το σχετικό  ΤΕΥΔ  έχει αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης .
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