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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Λαρισαίων 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ίωνος Δραγούμη 1 

Πόλη Λάρισα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 41222 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL612 

Τηλέφωνο +30 2413 500274, 500230 

Φαξ +30 2410 251339 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  kyklof@larissa-dimos.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  Για την Διακήρυξη 

Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ,  

Φωτεινή Μαρία ΜΗΤΣΙΟΥ.  

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Λαρισαίων (ΟΤΑ μη κεντρική αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του 

άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016) και ανήκει στην στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

(Υποτομέας ΟΤΑ). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας. 

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

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.larissa-dimos.gr ή www.larissa.gov.gr καθώς και στα 

τηλέφωνα που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα των αρμόδιων υπαλλήλων  (για πληροφορίες)  

ή άλλη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr  

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 

συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαρισαίων (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ). Η δαπάνη για 

την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 30.7135.43012 σχετική πίστωση των προϋπολογισμών των 

οικονομικών ετών  2019 και 2020 του Φορέα. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια “ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ” για 

τις ανάγκες του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που θα 

χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν ανάγκες συντήρησης της κατακόρυφης σήμανσης της Δ.Ε. Λάρισας. Τα 

υλικά προς προμήθεια είναι: 

• Πινακίδες σήμανσης Κ.Ο.Κ. 

• Πλαίσιο αλουμινίου κατάλληλο για την τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας  

• Ανακλαστήρες οδοστρώματος 

• Κολωνάκια πλαστικά διαφόρων διαστάσεων 

• Ιστούς ανάρτησης  πινακίδων ΚΟΚ 

• Μάτια γάτας  

• Μειωτές ταχύτητας 

• Πλαστικά στηθαία οδών 

• Καθρέπτης κυκλοφορίας κλπ.  

όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ‘‘ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ’’ της παρούσας 

διακήρυξης. 

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

συμβάσεων (CPV) : 34928471-0  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  

Η δαπάνη για την για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» επιμερίστηκε  σε 

δύο  έτη με πράξη ανάληψης πολυετούς δέσμευσης , και συγκεκριμένα για το έτος 2019 δεσμεύτηκε ποσό 

ύψους 1.000,00€ . Η  χρηματοδότηση είναι  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα διότι όλα τα προς προμήθεια προϊόντα της είναι είδη 

σήμανσης και ως εκ τούτου αποτελούν ενιαία προμήθεια. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 247.999,63 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 199.999,70 € , ΦΠΑ : 47.999,93 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 4 μήνες από την υπογραφή της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  ‘‘Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ’ ’  της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας. 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

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

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

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

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

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

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

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

των μελών τους με κλήρωση», 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

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

άλλες διατάξεις”, 

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

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

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 

άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 

κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». 

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

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

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

στοιχεία”,  

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

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

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

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
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 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. 

 του ν. 3463/2006, άρθ. 209 (Α΄/114) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»  

 του ν. 3852/2010 (Α/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

 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»]…», 

και επιπλέον 

 της αριθμ.32/2019 (ΑΔΑ: ΩΦΣΕΩΛΞ-3ΡΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 

συγκρότηση και έγκριση Επιτροπών διαγωνισμών του Δήμου για το 2019 

 το υπ’ αριθμ. 49250/8-11-2019 Πρωτογενές αίτημα για διενέργεια της προμήθειας «ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΑΔΑΜ 19REQ005821386). 

 Την απόφαση υπ’ αριθμ. 5904 με αρ. πρωτ. 2019/51828/20-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΦ87ΩΛΞ-ΣΘ6) του 

Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιο, σχετικά με την έγκριση πράξης ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ», δια της 

οποίας δεσμεύεται ποσό ύψους 247.999,63€, εκ του οποίου το ποσό των 1.000,00€ θα  διατεθεί από 

τον προϋπολογισμό έτους 2019 και το ποσό των 246.999,63€ από τον προϋπολογισμό έτους 2020 σε 

βάρος του Κ.Α. 30.7135.43012 και χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ καθώς και την έγκριση του αιτήματος 

με ΑΔΑΜ 19REQ 005883154. 

 της υπ’ αριθ. 611/05-12-2019, απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα 

“Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων  Διακήρυξης και των 

Παραρτημάτων αυτής για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» ” 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  16/01/2020  και ώρα  14:00 

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 ,  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΤΟΠΟΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 
την 16/12/2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
την 03/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00  π.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
την 16/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

την 22/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00  π.μ. 
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1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 82947 

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

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

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

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

στη διεύθυνση (URL) : www.larissa-dimos.gr στην διαδρομή : Ενημέρωση ► Προκηρύξεις Έργων – 

Προμηθειών.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται θα καταβάλλονται σε κάθε 

περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

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

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

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

και της αρμοδιότητάς τους . 

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

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

1. η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ …………………………….). 

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της. 

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

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 

στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 

είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 

δεν εξετάζονται.  

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

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

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 

περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

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

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

(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

 

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

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

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

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

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 

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

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

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

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

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

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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

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

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

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

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

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

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

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

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

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

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

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

την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

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

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

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

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

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

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

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

όμως που αυτή επιλεγεί ως ανάδοχος εκτέλεσης της προμήθειας θα πρέπει να συστήσει, πριν την 

υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία με σκοπό την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας. 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 

3.999,99 € (τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 274 ημέρες, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

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

ακόλουθους λόγους: 

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

λόγους:  

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

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

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

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

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

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

οικονομικού φορέα,  
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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 Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

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

εθνική νομοθεσία ή/και   

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

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

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

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
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των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

ή/και 

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

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

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

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

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

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

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

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

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

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

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

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

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

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

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

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

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

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

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

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

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

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

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

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

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

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

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

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

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

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

ανάθεση,  

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

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





 

Σελίδα 14 

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

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

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

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

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

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

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

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

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

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

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

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

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

σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

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

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

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

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

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

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

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

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

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

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

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν ότι διαθέτουν / παρέχουν: 
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συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 70% του 

προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) της υπό ανάθεση προμήθειας.  

Επιπλέον να διαθέτουν συνολικό κύκλο εργασιών στο τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το 

αντικείμενο της σύμβασης των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 40% του 

συνολικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) της υπό ανάθεση προμήθειας 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ασκεί οικονομική δραστηριότητα για μικρότερο 

χρονικό διάστημα, η εν λόγω προϋπόθεση θα εξετάζεται για το αντίστοιχο διάστημα. 

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

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να :  

α) έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας παρόμοιου στα 

βασικά χαρακτηριστικά με το δημοπρατούμενο.  

β) διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού που έχουν εκδοθεί από επίσημα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, των προμηθευτών για εμπορία  

(κατ’ ελάχιστον) εφόσον είναι προμηθευτές ή να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο 
αυτού που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, των κατασκευαστών, για κατασκευή (κατ’ ελάχιστον) των υπό προμήθεια ειδών, εφόσον είναι 

κατασκευαστές. 

2.2.7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

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

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

στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

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

σύμβασης. 

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

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

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

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ‘‘ΤΕΥΔ’’, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986. 

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

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

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

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

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

προσφορών. 

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

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

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

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν.  

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

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

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

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

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

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

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

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

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

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

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

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

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 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 2.2.3.4. 

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

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

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

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

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

79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 
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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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

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

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

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

παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

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

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

από την υποβολή του. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 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.  

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

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

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

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

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

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

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

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

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

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

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

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

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

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

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 

ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

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

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

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

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 

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

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

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

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

οικονομικός φορέας. 

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

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

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
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καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

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

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

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

ε) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

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

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

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

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

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

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

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

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

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

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

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

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δήλωση, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο 

της σύμβασης, κατά τις τρεις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Αν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια προϊόν, χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριών ετών, τότε υποβάλλει τα επίσημα σχετικά στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα λειτουργίας 

της. Η ανωτέρω Δήλωση απαραίτητα πρέπει να συνοδεύεται με τα αντίστοιχα κατά περίπτωση 
φορολογικά έντυπα, που θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα περί του κύκλου εργασιών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

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

α) κατάλογο παραδόσεων σε Υπηρεσίες του Δημοσίου και ιδίως σε Δήμους, αλλά και σε ιδιώτες από τον 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση 

προμήθειας παρόμοιου στα βασικά χαρακτηριστικά με τα δημοπρατούμενα. Στον κατάλογο αυτό θα 

αναφέρονται οι ποσότητες της κάθε παράδοσης, η αντίστοιχη προσφερθείσα τιμή και η ημερομηνία 

παράδοσης. Για τις παραδόσεις που αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή (Δημόσιο ή Δήμος) θα πρέπει να 

επισυναφθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός 

φορέας οι παραδόσεις αποδεικνύονται με βεβαίωση του αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, με 

απλή δήλωση του οικονομικού φορέα (συμμετέχοντα). 
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β) επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό για το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 
9001 ή άλλα ισοδύναμα αυτού, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων για εμπορία (κατ’ ελάχιστον) 

εφόσον είναι προμηθευτές ή επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένα Πιστοποιητικό για το Πρότυπο 

Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 ο ή άλλα ισοδύναμα αυτού, των κατασκευαστών, για κατασκευή (κατ’ 

ελάχιστον) των υπό προμήθεια ειδών, εφόσον είναι κατασκευαστές. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 

κράτη μέλη και αποδέχεται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για επαρκή μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, 

τα οποία θα προσκομίσει ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή το βάρος απόδειξης φέρει ο 

οικονομικός φορέας.  

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. 

Β.5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

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

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

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

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

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

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

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

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

υποβολή τους. 

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

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

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

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

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

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

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

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

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

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

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

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

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

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

οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

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

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





 

Σελίδα 20 

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

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

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

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

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

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

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

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

βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ) της παρούσας Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της 

προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

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

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

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

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

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

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

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
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σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 

προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  [Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους 

οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως 

τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν 

υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς]. 

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

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

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

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 

2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 

τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

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

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης. 

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

της παρούσας διακήρυξης. 

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

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το Τεύχος “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) της Διακήρυξης 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Οι προσφέροντες απαραιτήτως επί ποινή αποκλεισμού, θα καταθέσουν : 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα (ψηφιακά υπογεγραμμένη) με την οποία 

δηλώνεται η δέσμευση του ως προς το περιεχόμενο και τις ελάχιστες απαιτήσεις των “ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ’’ της διακήρυξης καθώς και την υποχρέωση κατάθεσης των περιεχομένων του άρθρου 6 

του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης. 

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

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

όπως ορίζεται κατωτέρω ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς της παρούσας διακήρυξης.  

Α. Τιμές 

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

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ….της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

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

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

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου…..% 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. 

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

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

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ‘‘ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ’’ της παρούσας διακήρυξης. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 

περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) 

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. 

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. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

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

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

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας διακήρυξης,  

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 παρούσας 

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) στην οποία εμπεριέχεται και εναλλακτική προσφορά, 

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

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

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

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

ζ ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

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

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 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 22/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

[Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού:] 

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

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

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

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή 

εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 

αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 

ενιαία απόφαση]. 

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

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

[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, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

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

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 

εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

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

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

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

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 

και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

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

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

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

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

για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 

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

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

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

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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

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

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

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

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

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

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

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 

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

την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 

διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 

ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην 

περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου 

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

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

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

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

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 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: 
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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 αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 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 περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

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

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

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 

δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 

τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 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 προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής 

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

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

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

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

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 

προσφυγής. 

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

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

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

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. 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 δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

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

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

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

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

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

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

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

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

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

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

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

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

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

σχετικής σύμβασης και 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 επιστρέφονται στο σύνολό τους [ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι 

διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί 

στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

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

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

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

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

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

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

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

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

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 
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4.4 Υπεργολαβία 

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

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

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

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

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

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

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

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

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

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

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. [σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 

επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, 

προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής 

του] 

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

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

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

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

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

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

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

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

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

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

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

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

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

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωµής  

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

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

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

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

έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

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

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

[αναφέρονται από την Α.Α. κατά περίπτωση οι νόμιμες κρατήσεις].  

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

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

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

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

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

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

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

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

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

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

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ …….%. 

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

εισοδήματος αξίας……% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

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

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

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

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

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

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

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

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

αυτών. 

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

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

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

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

φόρτωσης - παράδοσης. 

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

μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων 

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

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

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

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

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

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

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

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

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

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

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

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

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

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

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

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Λαρισαίων 

(ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ –ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).  

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

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

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

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

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

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

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

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ‘‘ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ’’ της παρούσας 

διακήρυξης. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 

τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους:. 

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΟΚ) 

● Οι πινακίδες πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου ανακλαστικές, κατασκευασμένες από 

υδατοσημασμένες μεμβράνες τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ή μεταξοτυπίες, με μόνη εξαίρεση τα μαύρα σύμβολα. 

● Το έλασμα αλουμινίου πρέπει να έχει πάχος 3mm. Εξαιρείται το έλασμα των πινακίδων με 

ενισχυμένο πλαίσιο που μπορεί να είναι μικρότερο (2mm). 

● Οι γωνίες των πινακίδων πρέπει να είναι μορφής κυκλικού τόξου , οι διαστάσεις τους , οι 

γραμματοσειρές και τα μελανά σύμβολα πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στις εκάστοτε 

ΟΜΟΕ. 

● Το υπόβαθρο των πινακίδων θα αποτελείται κατά προτίμηση από ένα το πολύ δύο τεμάχια 

ανακλαστικής μεμβράνης. 

● Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων ή του αυτού χρώματος ανακλαστικών μεμβρανών πρέπει να είναι 

αφανείς και η εν γένει εμφάνιση των πινακίδων άψογη. 

● Εάν για τα μελανά σύμβολα χρησιμοποιηθεί μεμβράνη αυτά πρέπει να αποτελούνται από ένα 

ενιαίο τεμάχιο. 

● Κάθε πλευρά του περιθωρίου της πινακίδας πρέπει να αποτελείται από ενιαίο κομμάτι 

ανακλαστικής μεμβράνης. 

● Η οπίσθια όψη των πινακίδων πρέπει να είναι γκρι και να αναφέρεται ευκρινώς το όνομα του 

κατασκευαστή, το έτος κατασκευής της καθώς και φράση σχετική με την προστασία της. 
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Η μη τήρηση έστω και μίας εκ των ανωτέρω περιπτώσεων καθιστά το δείγμα απορριπτέο. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

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

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

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

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

ανάδοχο. 

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

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

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

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

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

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  

[η Α.Α. θα πρέπει να καθορίσει τα σχετικά με το χρόνο παραλαβής, παραπέμποντας στο σχετικό 

Παράρτημα ή άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης ] 

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

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

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

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

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

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

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

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

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

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

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

πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.8  Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

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

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

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

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

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

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

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

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 

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

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

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

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

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

Αποστόλης ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

για την Προμήθεια  

«ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ‘‘247.999,63 ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ 24%’’ 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 199.999,70 €,  ΦΠΑ : 47.999,93€) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ‘‘ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ’’ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ‘‘Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ’’ 

CPV 34928471-0    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : …....…/…..-11-2019 
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Άρθρο 1ο: Αντικείµενο προµήθειας 
Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια “ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ” για τις 

ανάγκες του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που θα 

χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν ανάγκες συντήρησης της κατακόρυφης σήμανσης της Δ.Ε. Λάρισας. 

Τα υλικά προς προμήθεια είναι: 

• Πινακίδες σήμανσης Κ.Ο.Κ. 

• πλαίσιo αλουμινίου κατάλληλο για την τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας  

• ανακλαστήρες οδοστρώματος 

• Κολωνάκια πλαστικά διαφόρων διαστάσεων 

• Ιστούς ανάρτησης  πινακίδων ΚΟΚ 

• Μάτια γάτας  

• Μειωτές ταχύτητας 

• Πλαστικά στηθαία οδών 

• Καθρέπτης κυκλοφορίας, κλπ 

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (247.999,63) 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), θα γίνει κατόπιν διεξαγωγής Ανοικτού διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με την 

προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της σχετικής διακήρυξης.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από Ίδιους πόρους και θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2019 & 

2020 με πολυετή δέσμευση (Κ.Α. 30.7135.43012). 

Η προμήθεια του υλικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16. 

Άρθρο 2ο: Ισχύον νοµικό πλαίσιο (Υλικών κατακόρυφης σήµανσης) 
Τα Υλικά κατακόρυφης σήμανσης θα πρέπει να συμμορφώνονται κατά περίπτωση με τις παρακάτω 

σχετικές διατάξεις για την κατακόρυφη σήμανση των οδών: 

Γενικό Νομικό πλαίσιο  

Ν.2696/99 (ΦΕΚ57/Α’/23-3-1999) Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ΦΕΚ 676 Β/6-07-74  Πινακίδες Σημάνσεως Οδών 

Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου, οδηγία 1-92 της ΓΓΔΕ (ΔΜΕΟ 

ε/οικ/720/13-11-92) 

ΠΤΠ Σ301 -74A ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΗΜΙΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ 

ΠΤΠ Σ302 -74Α ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ 

ΦΕΚ 654/Β’/31-12-1986 (Προδιαγραφές Σ-310 & Σ-311 – Προδιαγραφές χρωμάτων επιφάνειας και 

οπισθανακλαστικά υλικών των πινακίδων σημάνσεως οδών 

ΦΕΚ1061/Β’/13-10-1980 Περί εγκρίσεως Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής (Π.Τ.Π.) Μεταλλικών στύλων 

στηρίξεως πινακίδων σημάνσεως οδών  

ΦΕΚ 953/Β’/24-10-1997 Έγκριση προσωρινής τεχνικής προδιαγραφής αντανακλαστικότητας πινακίδων 

σήμανσης οδών  

ΦΕΚ 121/Β’/23-03-1983 Έγκριση πρότυπης τεχνικής  προδιαγραφής σημάνσεως εκτελούμενων έργων σε 

οδούς εντός κατοικημένων περιοχών. 

ΦΕΚ 954/Β’/31-12-1986 Προδιαγραφές χρωμάτων επιφανείας και οπισθανακλαστικών υλικών των 

πινακίδων σημάνσεως οδών Σ-310 & Σ-311. 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

ΠΤΠ Σ306 – 74 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ,  

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ¨απαγορεύσεων - υποχρεώσεων¨ 

Κ-1520 (1974) Σχέδια κατασκευής πινακίδων ρυθμιστικών (Ρ), Πινακίδες Ρ-1 έως Ρ-6, Ρ-7 

έως Ρ-46 και Ρ-47 έως Ρ-59 

Κ-1567 (1974) Σχέδια κατασκευής πρόσθετων πινακίδων (Πρ. 1 έως Πρ. 4γ) 
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ΦΕΚ 905Β/20-05-2011  έγκριση ΟΜΟΕ -7 ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ  (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) και 

ΟΜΟΕ -6 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΟΜΟΕ –ΚΣΑ) 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ :  
ΟΜΟΕ -9 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ (ΟΜΟΕ –ΚΣΟ) 

Άρθρο 3ο: Τεχνικές  Προδιαγραφές Υλικών κατακόρυφης σήµανσης  

1) ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Ο.Κ. 
Οι πινακίδες σήμανσης, θα είναι κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου, πάχους 3mm επικαλυμμένες 

με υψηλής αντανακλαστικότητας εγκεκριμένη μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας, 

πάχους 0,08mm και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής Σ-311/31-12-1986. Η ποιότητα 

του αλουμινίου, του υλικού των μελανών συμβόλων και του αντανακλαστικού υλικού, θα πληρούν την 

Π.Τ.Π. ποιότητας των αντανακλαστικών και ημιαντανακλαστικών πινακίδων Σ301 - 74 του Υπουργείου 

Δημοσίων Έργων. 

Η κάθε πινακίδα θα φέρει δυο οπές για την απ’ ευθείας στερέωσή της πάνω στους ιστούς και από την 

πίσω πλευρά της θα είναι βαμμένη με ειδικό ντουκόχρωμα (με χρώμα γκρι φούρνου) και για την 

ασφάλειά της θα γράφει (επί ποινή αποκλεισμού) στην Ελληνική γλώσσα με μαύρο χρώμα την φράση 

«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΩΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ». 

Ταυτόχρονα (επί ποινή αποκλεισμού) κάθε πινακίδα θα φέρει, δεξιά και κάτω επί της οπίσθιας όψης, 

ανάγλυφο δια συμπιέσεως το όνομα του κατασκευαστή και το έτος κατασκευής με ψηφία ύψους 1εκ. 

Οι πινακίδες θα συνοδεύονται από όλα τα μεταλλικά υλικά στήριξης γαλβανισμένα, (ελάσματα, βίδες 

κ.λ.π.), που είναι απαραίτητα για την ανάρτησή τους σε μεταλλικούς ιστούς 2’’ ιντσών. 

Τα επί της κύριας όψης των πινακίδων μελανά σύμβολα, σε ότι αφορά την θέση, την μορφή και τις 

διαστάσεις αυτών, όπως και το πλάτος των περιθωρίων, θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα 

λεπτομερειακά σχέδια πινακίδων Κ-1519 και Κ-1520 του Τμήματος Κυκλοφορίας του Υπουργείου 

Δημοσίων.  

Η διάρκεια ζωής των άνω πινακίδων με διατήρηση τελείως αναλλοίωτη των αποχρώσεων των χρωμάτων, 

της αντανακλαστικότητας και των λοιπών ιδιοτήτων, πρέπει να είναι τουλάχιστον πενταετής. Κατά το 

διάστημα αυτό σε περίπτωση ζημιών οφειλόμενων σε ατμοσφαιρικές επιδράσεις, ο ανάδοχος 

υποχρεούται σε πλήρη αντικατάσταση αυτών με δαπάνες του. 

Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου (Κ):  
Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου καθώς, θα είναι σχήματος ισόπλευρου τριγώνου πλευράς α με 

στρογγυλεμένες τις τρεις γωνίες με κυκλικά τόξα όπως αυτά φαίνονται από Σχέδια Κατασκευής 

«Πινακίδων Αναγγελίας Κινδύνου» (Κ), Κ-1519 του Τμήματος Κυκλοφορίας του Υπουργείου Δημοσίων 

Έργων. Η κύρια όψη των πινακίδων θα έχει κίτρινο υπόβαθρο, ερυθρό περιθώριο εκτός από την (Κ-21) 

που έχει άσπρο φόντο και μελανά σύμβολα. 

Οι τιμές θα δίνονται ανά τεμάχιο αναλόγως το μήκος της πλευράς. Πλευρά α =  0,60  ή  0,90  ή  1,20μ 

Όλες οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ) κατασκευάζονται με αντανακλαστική μεμβράνη. δηλ. είναι 

πλήρως Αντανακλαστικές (ή σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις ηλεκτροφωτισμένες). Ολόκληρη η επιφάνεια 

της κύρια όψης (εκτός από τα σύμβολα μαύρου χρώματος) είναι πλήρως αντανακλαστικά δηλ. η εμφάνισή 

της δεν έχει πρακτικά καμία διαφορά μεταξύ μέρας και νύχτας. 

Η ποιότητα του υλικού των μελανών συμβόλων , του αντανακλαστικού υλικού καθώς και οι χρωματικές 

τιμές του κίτρινου υπόβαθρου και του ερυθρού περιθωρίου ορίζεται από την ΠΤΠ  Σ 301-74 Α .  

Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) : 
Οι ρυθμιστικές πινακίδες θα είναι κυκλικού σχήματος διαμέτρου δ (τύπος κλπ) όπως αυτά φαίνονται από 

τα Κ-1520 Σχέδια κατασκευής πινακίδων ρυθμιστικών (Ρ) του Τμήματος Κυκλοφορίας του Υπουργείου 

Δημοσίων Έργων. 

Οι τιμές θα δίνονται ανά τεμάχιο αναλόγως το μήκος της διαμέτρου. Διάμετρος δ =  0,45  ή  0,65  ή  0,90μ 

Πρόσθετες πινακίδες : 
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Οι πρόσθετες πινακίδες είναι βοηθητικές και χρησιμοποιούνται πάντα μαζί με τις κανονικές πινακίδες 

σήμανσης των δρόμων για να υποδείξουν στους οδηγούς των οχημάτων τις αποστάσεις από τις οποίες 

ισχύουν αυτές (οι κανονικές πινακίδες) ή τα μήκη των τμημάτων των δρόμων στα οποία ισχύουν: οι 

κίνδυνοι, οι περιορισμοί, οι απαγορεύσεις ή οι υποχρεώσεις των κανονικών πινακίδων. Οι πρόσθετες 

πινακίδες είναι ορθογώνιες με μαύρα περιθώρια, σύμβολα και αναγραφές σε άσπρο υπόβαθρο (φόντο). 

Πινακίδες ονοματοθεσίας οδών / ονοματοθεσίας πλατειών : 
Οι πινακίδες ονοματοθεσίας θα είναι διαστάσεων 300Χ500mm, πομπέ, κατασκευασμένες από φύλλο 

αλουμινίου πάχους 1,0mm, ηλεκτροστατικά βαμμένες με χρώμα μπλε, γαλάζιο ή πράσινο, 

αντανακλαστικές και θα φέρουν περίγραμμα. Το περίγραμμα και η λέξη « ΟΔΟΣ » θα αναγραφεί με την 

μέθοδο της μεταξοτυπίας σε χρώμα λευκό. Το όνομα της οδού θα αναγράφεται πάνω σε αυτές με την 

μέθοδο της μεταξοτυπίας ή με αυτοκόλλητα γράμματα λευκού χρώματος (Ελληνικά) και κίτρινου 

χρώματος (Λατινικά). Το όνομα της οδού με τους Ελληνικούς και με τους Λατινικούς χαρακτήρες θα 

αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα. Τα ονόματα των οδών θα καθοριστούν από την Υπηρεσία μας. 

Πινακίδες Αρίθμησης: 
Οι πινακίδες αρίθμησης θα είναι διαστάσεων 100Χ500mm (π.χ. 1            13), πομπέ, κατασκευασμένες από 

φύλλο αλουμινίου πάχους 1,0mm, βαμμένες με χρώμα μπλε, γαλάζιο ή πράσινο φούρνου και θα φέρουν 

περίγραμμα. Το περίγραμμα και οι δύο αριθμοί και το βέλος θα γίνει με την μέθοδο της μεταξοτυπίας και 

θα είναι λευκού χρώματος.  

Πινακίδες Αρίθμησης: 
Οι πινακίδες αρίθμησης θα είναι διαστάσεων 100Χ140mm, πομπέ, κατασκευασμένες από φύλλο 

αλουμινίου πάχους 1,0mm, βαμμένες με χρώμα μπλε φούρνου και θα φέρουν περίγραμμα. Το 

περίγραμμα και ο αριθμός θα γίνει με την μέθοδο της μεταξοτυπίας και θα είναι λευκού χρώματος. 

Αντίστοιχα οι πινακίδες αρίθμησης (γραμμάτων) θα είναι διαστάσεων 100Χ70mm, πομπέ, 

κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους 1,0mm , βαμμένες με χρώμα μπλε φούρνου και θα 

φέρουν περίγραμμα. Το περίγραμμα και το γράμμα θα γίνει με την μέθοδο της μεταξοτυπίας και θα είναι 

λευκού χρώματος.  

Οι ανωτέρω πινακίδες αρίθμησης θα φέρουν δύο ή τέσσερις οπές. 

2) ΙΣΤΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Μεταλλικοί στύλοι στηρίξεως πινακίδων σημάνσεως οδών. 

Οι μεταλλικοί στύλοι θα κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες ή σωλήνες από κράμα αλουμινίου. Τα 

υλικά στηρίξεως πινακίδων, ήτοι γωνίες, ελάσματα, μπουλόνια κλπ. θα πρέπει να προέρχονται από κράμα 

αλουμινίου. Κάθε στύλος θα φέρει τέσσερες σε αποστάσεις 0.15μ, 0.45μ, 0.65μ και 0.95μ από το άνω 

άκρο της κεφαλής. Η διάμετρος των οπών θα είναι 12 χιλιοστά. Είναι δυνατή κατόπιν παραγγελίας της 

υπηρεσίας, η μεταβολή του αριθμού και των αποστάσεων των οπών. 

Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων, θα είναι με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-

07-00 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης”, θα έχουν κολλημένες τάπες και δεν θα 

υπάρχουν συγκολλήσεις στον κορμό. 

Οι τιμές θα δίνονται ανά μήκος αναλόγως τη διάμετρο και το πάχος. 

Μήκος (mm) Διάμετρος/Πάχος (mm) Για τοποθέτηση  Καθαρό ύψος 

3000 60,3/2,0 Ρυθμιστικής  πινακίδας 

3500 60,3/2,0 Πινακίδας Αναγγελίας Κινδύνου 

3800 76/2/3,0 Πληροφοριακή πινακίδας τριών παραστάσεων 

3500 60,3/2,0 Πινακίδα τύπου Τ (για στενά πεζοδρόμια) 

2,20μ 
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‘‘Σχήμα 1: πινακίδα τύπου «Τ» για στενά πεζοδρόμια’’ 

3) ΠΛΑΙΣΙO ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

Πλαίσιο αλουμινίου δύο τμημάτων (ανω πλαίσιο – κάτω πλαίσιο). 

Το άνω πλαίσιο διαστάσεων 305Χ505mm κατάλληλο για την τοποθέτηση Πινακίδων Ονοματοθεσίας 

διαστάσεων 300Χ500mm θα φέρει οπές για την εύκολη προσαρμογή της πινακίδας και θα είναι βαμμένο 

με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα γκρι. Το κάτω πλαίσιο διαστάσεων 105Χ505mm κατάλληλο για την 

τοποθέτηση Πινακίδων Αρίθμησης (π.χ από  1              13). 

Τα δύο πλαίσια (άνω- κάτω) θα είναι συγκολλημένα μεταξύ τους στην μεγαλύτερη διάσταση (505mm) 

Επιπλέον θα φέρει διάταξη για κάθετη πάκτωση σε ιστό 1 ½’ ή 2’  

Τιμή πλαισίου ανά τεμάχιο με τα υλικά στήριξης (περιλαίμια κλπ.) 

   

4)  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Αυτοκόλλητο ανακλαστικό αριθμών και γραμμάτων διαστάσεων 4Χ6εκ. 

Αριθμοί (από το νούμερο 1 έως το 5) τεμάχια 400, σύνολο 5Χ400=2.000 τεμάχια. 

Αριθμοί (από το νούμερο 6 έως το 9 & το 0) τεμάχια 200, σύνολο 5Χ200=1.000 τεμάχια. 

Φωνήεντα (Α, Ε, Η, Ι, Υ, Ο, Ω) τεμάχια 200, σύνολο 7Χ200=1.400 τεμάχια. 

Σύμφωνα τεμάχια 100, σύνολο17Χ100=1.700 τεμάχια. 

Σύνολο αριθμών και γραμμάτων 6.100 τεμάχια. 

5) ΦΙΑΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ SPRAY ΤΩΝ 500 ML 

Φιάλες χρώματος Spray των 500 ml (σε διάφορα χρώματα λευκό, κίτρινο ή κόκκινο). Διαθέτουν ειδικό για 

την διαγράμμιση ακροφύσιο. Είναι ασφαλείς στη χρήση του για τον άνθρωπο και το περιβάλλον καθώς 

δεν περιέχουν ουσίες CMR και ισχυρούς διαλύτες όπως το τολουόλιο και το ξυλένιο.  

Θα διατεθούν 1000 Spray  ( χρώματος λευκού  600 τεμ.  , χρώματος κίτρινου 400 τεμ.)  

6) ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ( ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ)  
Είναι ιδανικός για κάθε είδους διαγράμμιση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου (σε χώρους στάθμευσης 

(PARKING), διαβάσεις πεζών, δρόμους, πεζοδρόμια, γήπεδα κ.λ.π.). Έχει πολύ εύκολο χειρισμό και 

εφαρμογή (αρκεί ένας ανειδίκευτος εργάτης). Είναι πολύ εύκολος στις μεταφορές και μετακινήσεις (δεν 

χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο μέσο μεταφοράς). Εισχωρεί ακόμα και ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα για 

να κάνει διαγράμμιση. Δεν χρειάζεται συντήρηση καθώς και κανενός είδος επισκευής (έχει απεριόριστη 

διάρκεια ζωής). Είναι πολύ οικονομικός. Συντελεί στην διατήρηση των βαμμένων γραμμών πάντα σε 

άριστη κατάσταση. Το χειροκίνητο μηχανάκι διαγράμμισης έχει δυνατότητα ρυθμιζόμενου πλάτους 

διαγράμμισης από 5 έως 15 εκατοστά και λειτουργεί με φιάλες spray 500 ml όλων των χρωμάτων. 
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7) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕ ΣΗΜΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

Προειδοποιητική Πινακίδα με σήμα ένδειξης κατεύθυνσης/κινδύνου κατασκευασμένη από ενιαία 

ανθεκτική κατασκευή από σκληρό πλαστικό με ειδική βάση και μηχανισμό στήριξης που απορροφάει τις 

συγκρούσεις, η οποία μπορεί να είναι τόσο μονής (όσο και διπλής όψης). Στην επιφάνεια της πρέπει να 

μπορεί να επικολληθεί αυτοκόλλητο οποιουδήποτε σήματος του Κ.Ο.Κ. (π.χ. Ρ-52 ή άλλο) και στο κάτω 

μέρος φέρει αντανακλαστική μεμβράνη κίτρινου χρώματος diamond grade τύπου ΙΙΙ, η οποία εξασφαλίζει 

εξαιρετική ορατότητα ανεξαρτήτως των συνθηκών του περιβάλλοντος (χαμηλός φωτισμός, άσχημες 

καιρικές συνθήκες). Περιμετρικά της και για να είναι ορατή και από πεζούς, η πινακίδα θα φέρει επίσης 

αντανακλαστική μεμβράνη με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση της γίνεται με στριφώνια επί 

του οδοστρώματος σε τετράγωνη βάση. 

Οι διαστάσεις της είναι περίπου : ύψους έως 100εκ., πλάτος έως 40 εκ. και πάχος έως 10 εκ. 

Τιμή για πλαστική προειδοποιητική πινακίδα μονής όψης μετά της βάσης και των υλικών στερέωσης 

 

Τέσσερα τεμάχια (4) με παράσταση την ρυθμιστική πινακίδα Ρ-52δ και  

δύο τεμάχια (2) με παράσταση την ρυθμιστική πινακίδα Ρ-52. 

8) ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 45CM ΑΠΛΟ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Εύκαμπτο, κυλινδρικό, πλαστικό κολωνάκι σήμανσης, πορτοκαλί χρώματος, κατασκευασμένο από EVA 

υλικό (Συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου) με αντοχή στα χτυπήματα των οχημάτων. 

Τοποθετείται στο έδαφος για την οριοθέτηση χώρων, την απαγόρευση στάθμευσης, τον διαχωρισμό 

λωρίδων κυκλοφορίας και για άλλες εφαρμογές. 

Διαθέτει πρόσθετη ενίσχυση στο κάτω μέρος του κάθετου στελέχους για μεγαλύτερη αντοχή. Ανθεκτικό 

στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. 

Διατίθεται με 2 λευκές ανακλαστικές ταινίες τύπου ΙΙ. 

Τοποθετείται στο έδαφος με 3 βίδες και στηρίγματα δαπέδου Upat . 

Διαστάσεις: Μήκος προϊόντος: 8.0CM, Πλάτος προϊόντος: 8.0cm και Ύψος προϊόντος: 45.0cm και Βάρος 

Προϊόντος περίπου 0.5kg. 
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9) ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  75CM ΑΠΛΟ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Εύκαμπτο, κυλινδρικό, πλαστικό κολωνάκι σήμανσης , πορτοκαλί χρώματος , κατασκευασμένο από EVA 

υλικό (Συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου) με αντοχή στα χτυπήματα των οχημάτων. 

Τοποθετείται στο έδαφος για την οριοθέτηση χώρων , την απαγόρευση στάθμευσης , τον διαχωρισμό 

λωρίδων κυκλοφορίας και για άλλες εφαρμογές. 

Διαθέτει πρόσθετη ενίσχυση στο κάτω μέρος του κάθετου στελέχους που φέρει τις ανακλαστικές ταινίες , 

για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή. 

Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. 

Διατίθεται με 3 λευκές ανακλαστικές ταινίες τύπου ΙΙ. 

Τοποθετείται στο έδαφος με 3 βίδες και στηρίγματα δαπέδου Upat . 

Διαστάσεις: Μήκος προϊόντος: 8.0cm, Πλάτος προϊόντος: 8.0cm και Ύψος προϊόντος: 75.0cm και Βάρος 

Προϊόντος περίπου 0.6kg. 

  

10) ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ. 
Η επιφάνεια του καθρέπτη κυκλοφορίας κατασκευάζεται από πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής. 

Στηρίζεται επάνω σε σωλήνα, διαμέτρου 60mm. Η σύνδεσή του γίνεται με την βοήθεια ειδικής μεταλλικής 

κατασκευής γαλβανισμένης εν θερμώ. Η συγκεκριμένη σύνδεση επιτρέπει στον καθρέπτη την μετακίνηση-

περιστροφή του προς όλες τις κατευθύνσεις (δεξιά, αριστερά, επάνω και κάτω), ώστε να επιτευχθεί η 

κατάλληλη οπτική γωνία, που θα βοηθήσει παρέχοντας καλή ορατότητα στους διερχόμενους οδηγούς. 

Πρακτικά είναι άθραυστος. Έχει εξωτερική διάμετρο 80cm  ή  60cm, με κυρτή επιφάνεια, που σκοπός της 

είναι η αύξηση της προβαλλόμενης από τον καθρέπτη επιφάνειας. 

 

11) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ) 
Μεταλλικοί Ανακλαστήρες Οδοστρώματος – Μάτια Γάτας (συμπεριλαμβάνεται η εποξειδική κόλλα δύο 

συστατικών που απαιτείται για την τοποθέτησή τους). 
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Οι μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου 

AISi12. Είναι σχεδιασμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το στέλεχος και η κάτω επιφάνεια της κεφαλής μετά 

την τοποθέτηση τους, επί του ασφαλτικού τάπητα, να μην επιτρέπουν την περιστροφή τους. Είναι μονής ή 

διπλής όψης και η κάθε όψη αποτελείται από μεγάλης επιφάνειας πολυπρισματικά πολυκαρβονικά 

σώματα (τύπος Ρ3). 

Η βάση τους είναι κατάλληλα μορφοποιημένη , ώστε να προκύπτει εξαιρετική συγκόλληση και να γίνεται 

ένα σώμα με το υπόστρωμα. Είναι υλικό εξαιρετικά μεγάλης αντοχής, για σταθερή στο χρόνο απόδοση σε 

στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα. Η κάτω επιφάνεια τους είναι επίπεδη με στέλεχος πάκτωσης. Διατίθεται 

μαζί με την κόλλα δύο συστατικών. 

Συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 1463-1:2009. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE 

1922-CPR-0255. Η τοποθέτησή τους γίνεται με επάλειψη εποξειδικής κόλλας δύο συστατικών στην κάτω 

επιφάνειά τους. 

Τύπος P3A 

Διαστάσεις (mm) 105×95 

Ύψος (mm) 14 

Mήκος στελέχους (mm) 50 

Διάμετρος στελέχους (mm) 19-21 

 

12) LED ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ/Β ΠΑΝΕΛ 
Led Ανακλαστήρας Οδοστρώματος με Φ/Β Πάνελ (συμπεριλαμβάνεται η εποξειδική κόλλα δύο 

συστατικών που απαιτείται για την τοποθέτησή τους). 

Μεταλλικός ανακλαστήρας οδοστρώματος (μάτι γάτας) για την μόνιμη σήμανση οδών , με σκοπό την 

καθοδήγηση και προειδοποίηση των οδηγών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά την διάρκεια 

δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Κατασκευασμένος από αλουμίνιο, διαθέτει φωτοβολταϊκό πάνελ (solar panel) με αναλάμποντα Led και 

στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. 

Διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και πείρο. 

Τοποθετείται με πάκτωση και επικόλληση, χρησιμοποιώντας ειδική εποξειδική κόλλα δύο συστατικών. 

Διαστάσεις και Βάρος Προϊόντος 

Μήκος προϊόντος: 10.0cm 

Πλάτος προϊόντος: 10.0cm 

Ύψος προϊόντος: 7.0 cm 

Βάρος προϊόντος: 0.3kg 

          

13) ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ (ΜΑΤΙ ΓΑΤΑΣ) 
Γυάλινος ανακλαστήρας (μάτι γάτας) για την μόνιμη σήμανση κρασπέδων, πεζόδρομων, 

ποδηλατοδρόμων, εξέδρων, μαρίνων κλπ., με σκοπό την καθοδήγηση και προειδοποίηση των οδηγών, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά την διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Το άνω μέρος του (θόλος), είναι κατασκευασμένο από γυαλί, με δυνατότητα ανάκλασης 360°. 
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Η μηχανική αντοχή του είναι 40 τόνοι και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 

1463-2. 

Δεν προτείνεται για τοποθέτηση στο οδόστρωμα σε σημεία διέλευσης οχημάτων αλλά για εφαρμογές 

σήμανσης με σκοπό την οριοθέτηση δρόμων, διαχωριστών κυκλοφορίας, επικίνδυνων σημείων, 

κρασπέδων, τούνελ κ.α. 

Τοποθετείται με πάκτωση και χρήση ειδικής εποξειδικής κόλλας δύο συστατικών. 

Διαστάσεις: Μήκος προϊόντος: 10.0cm, Πλάτος προϊόντος: 10.0cm, Ύψος προϊόντος: 1.9 cm και Βάρος 

Προϊόντος περίπου 560gr. 

 
 
14) LED BOX 
Οι περισσότερες πινακίδες κυκλοφορίας μπορούν να εξοπλισθούν με LED Box , το οποίο τοποθετείται στο 

άνω ή κάτω μέρος τους αναλόγως το σχήμα και το είδος τους. Το LED Box είναι μία σύγχρονη λύση που 

μπορεί να εφαρμοστεί σε υφιστάμενες πινακίδες και ιστούς στήριξης, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος 

εγκατάστασης. Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για την τοποθέτηση του σε πινακίδες Ρ-2 (STOP) σε σημεία 

όπου διαπιστώνονται πολλές παραβάσεις με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση ατυχημάτων. Το LED Box 

διατίθεται σε τέσσερις (4) εκδόσεις και η τροφοδότηση του μπορεί να πραγματοποιηθεί με 230VAC ή με 

το κατάλληλο φωτοβολταϊκό σύστημα για πλήρη αυτονομία και εξοικονόμηση ενέργειας. 

LED BOX με δύο (2) LED φανούς διαμέτρου Ø100mm συγχρονισμένης αναλαμπής, πιστοποιημένους 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12352 Class L2H. Φωτοβολταϊκό Σύστημα Compact, ισχύος 10W με σύστημα 

φόρτισης, μπαταρία 12Αh και κιτ στήριξης σε πινακίδα και στύλο. 

  

 

15) ΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ – ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ (ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ) 
Μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια οδοστρώματος) από ανθεκτικό συνθετικό υλικό, για τον έλεγχο της 

ταχύτητας των οχημάτων. Τοποθετούνται πριν από διαβάσεις πεζών, σε δρόμους όπου τα οχήματα 

παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας, σε σχολεία, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε πάρκα ή σε άλλα επικίνδυνα 

σημεία αναγκάζοντας τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα. 

Αποτελούνται από τμήματα (μεσαία ή ακριανά) που συνδέονται βυσματικά μεταξύ τους με την βοήθεια 

συνδέσμων (θηλυκό-αρσενικό) δημιουργώντας συστοιχία επιθυμητού μήκους, ενώ τα ακριανά τμήματα 

δημιουργούν μια ομαλή καλαίσθητη καμπύλη στα άκρα. 

Τοποθετούνται στο έδαφος με χρήση βιδών και στηριγμάτων δαπέδου Upat. 

Διαστάσεις και Βάρος Προϊόντος 

Μειωτής Ταχύτητας (σαμαράκι) Ενισχυμένος 3,2cm - Μεσαίο τμήμα 

Μήκος προϊόντος: 61.0cm / Πλάτος προϊόντος: 50.0cm 

Ύψος προϊόντος: 3.2 cm / Βάρος προϊόντος: 9.0kg / Ικανότητα αντοχής 20 τόνων 

Ελαστική δύναμη 6,0 ΜΡΑ / Σκληρότητα υλικού 85 Α   

Διαστάσεις και Βάρος Προϊόντος 

Μειωτής Ταχύτητας (σαμαράκι) Ενισχυμένος 5cm - Μεσαίο τμήμα 
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Μήκος προϊόντος: 90.0CM  / Πλάτος προϊόντος: 50.0CM 

Ύψος προϊόντος: 5.0CM / Βάρος προϊόντος: 18.0KG /Ικανότητα αντοχής 20 τόνων 

Ελαστική δύναμη 6,0 ΜΡΑ / Σκληρότητα υλικού 85 Α   

 

16) ΛΕΥΚΟ –ΚΙΤΡΙΝΟ & ΜΑΥΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 
Τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή λευκής, κίτρινης και μαύρης αντανακλαστικής διαγράμμισης 

οδοστρώματος. Υλικού υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, για διαγράμμιση με ελάχιστο χρόνο 

εγγύησης 12 μήνες (για το υλικό) για το χρώμα σύμφωνα και με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423 – ΕΝ 

1424– ΕΝ 1436, του οποίου η χρήση και εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό εργαστήριο Δημοσίων 

Έργων χωρών μελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερμανίας, κλπ.). Κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες 

οριζόντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων οι παρακάτω προδιαγραφές: 

� Προσωρινή προδιαγραφή Ακρυλικού χρώματος (Δ14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. 

� ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3, και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β΄/79).  

Προμήθεια ακρυλικού χρώματος λευκού, κίτρινου και μαύρου, έτοιμο προς χρήση, η μεταφορά όλων των 

παραπάνω υλικών διαγράμμισης από τον τόπο προμήθειάς τους στον τόπο αποθήκευσης της υπηρεσίας 

(αμαξοστάσιο) με έξοδα του αναδόχου λαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων του χαμένου χρόνου και της 

σταλίας των μέσων μεταφοράς, περιλαμβάνεται στην τιμή της προμήθειας, (Τιμή για ένα χιλιόγραμμο υλικού) 

όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω : 

Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών: 
Για την προμήθεια του λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 

1871 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Φυσικές ιδιότητες» και συγκεκριμένα οι παρακάτω ιδιότητες. 

1 παράγοντας φωτεινότητας β: ≥ 0,85  (κατηγορία LF7 , πίνακας 1 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

2 Χρωματικές συντεταγμένες: Τα χ,y θα πρέπει να ορίζουν σημείο που θα βρίσκεται μέσα στην 

προβλεπόμενη για το λευκό χρώμα περιοχή του χρωματικού 

διαγράμματος (πίνακας 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

3 Καλυπτική ικανότητα: ≥ 95% (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2814:2006) 

4 επίδραση ασφάλτου: Δβ≤ 0,05 (κατηγορία BR2, πίνακα 4 της ΕΝ 1871:2000) Επίσης τα 

χ,y θα πρέπει να ορίζουν σημείο που θα βρίσκεται μέσα στην 

προβλεπόμενη (πίνακας 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) για το λευκό 

χρώμα, περιοχή του χρωματικού διαγράμματος  

5 ιξώδες σε KREBS UNITS στους 

25ο C 

70 – 80 K.U. (ASTM D 562-10) 

6 Χρόνος ξήρανσης (no pick up 

time) 

≤ 20 min (για σχετική υγρασία ατμόσφαιρας έως 80% και 

θερμοκρασία άνω των 25ο C – ASTM D 711-10) 

7 λεπτότητα  κόκκων (HEGMAN) ≥ 3 (προσδιορίζεται σύμφωνα με το  ASTM  D 1210-05) 

8 αντοχή σε φθορά μετά από 

θέρμανση   

≥ 50 kg. Προσδιορίζεται ως ακολούθως: 

To χρώμα εφαρμόζεται σε ξηρό υμένα πάχους περίπου 80 μm 

πάνω σε γυάλινο δοκίμιο διαστάσεων 15 cm × 7 cm  καλά 

καθαρισμένο με διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υμένα 

προσδιορίζεται 24 ώρες μετά τη διάστρωση. Το δοκίμιο 

θερμαίνεται σε πυριαντήριο επί 3 ώρες σε θερμοκρασία  105 – 
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110 οC και εν συνεχεία κλιματίζεται επί 30 λεπτά σε 

θερμοκρασία 25 ± 2 οC και σχετική υγρασία 50 % ± 5 %.  

Το δοκίμιο υποβάλλεται σε δοκιμασία φθοράς σύμφωνα με το 

ASTM D 968. Η άμμος που χρησιμοποιείται είναι η πρότυπη 

άμμος CEN  EN 196-1. 

9 αντοχή σε επιταχυνόμενη 

γήρανση UVB 

Για το γηρασμένο δοκίμιο απαιτείται αλλαγή παράγοντα 

φωτεινότητας Δβ≤ 0,05 (κατηγορία UV1) και Χρωματικές 

συντεταγμένες χ,y που ορίζουν σημείο που θα βρίσκεται μέσα 

στην προβλεπόμενη (πίνακας 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) για το 

λευκό χρώμα περιοχή του χρωματικού διαγράμματος 

10 Κατάσταση του χρώματος στο 

δοχείο  

Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει σημαντική κατακάθιση, 

πρέπει να επανέρχεται εύκολα με ανάδευση σε ομοιογενή 

κατάσταση. Δεν πρέπει να παρουσιάζει πήξη, συσσώρευση, 

βώλους, πέτσες ή διαχωρισμό χρώματος. Πρέπει να είναι καλά 

αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και να μη συσσωματώνεται 

μόνιμα μέσα στο δοχείο μετά περίοδο αποθήκευσης 

τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα με ανάδευση 

στην αρχική του κατάσταση. 

11 αποθήκευση ≥ 6 (Η δοκιμή της αποθήκευσης θα γίνεται σύμφωνα με το ASTM  

D1309). 

12 Ευκαμψία & πρόσφυση Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγματώσεις, απολεπίσεις 

ή απώλεια πρόσφυσης όταν δοκιμάζεται όπως περιγράφεται 

ακολούθως : 

Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα  127 μm 

πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου διαστάσεων  7,5 cm × 12,5 cm 

και βάρους 1,6 έως 2,1 kg/m2, καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Ο 

υμένας ξηραίνεται στους 21 – 26 οC σε οριζόντια θέση επί 

18ωρο, στη συνέχεια θερμαίνεται σε πυριαντήριο σε 

θερμοκρασία 55 ± 2 οC επί  2ωρο, ψύχεται σε θερμοκρασία 

δωματίου τουλάχιστον επί  μισή ώρα και κάμπτεται γύρω από 

ξύλινη ράβδο διαμέτρου 12,5 cm. 

13 Αντοχή στο νερό Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, 

ξεφλουδίσματα ή άλλες αλλοιώσεις εκτός μιας ελαφράς 

απώλειας της στιλπνότητάς του όταν δοκιμάζεται ως 

ακολούθως:Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό 

υμένα 380 μm σε καθαρό γυάλινο δοκίμιο. Ο υμένας ξηραίνεται 

στους  21 – 26 οC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες. Το δοκίμιο 

εμβαπτίζεται  ακολούθως κατά το ήμισυ σε αποσταγμένο νερό 

σε θερμοκρασία δωματίου για 18 ώρες, αφήνεται να ξηρανθεί 

στον αέρα επί 2ωρο και εξετάζεται. 

14 Ιδιότητες ψεκάσεως Το χρώμα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαμαρίνας ή 

αλουμινίου και σε πάχος υγρού υμένα περίπου 400 μm, πρέπει 

να δίνει υμένα ο οποίος όταν ξηραίνεται να παρουσιάζει 

επιφάνεια λεία, ομοιόμορφη, χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα ή 

οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώμα δεν πρέπει να 

παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισμό όταν ψεκάζεται σε 

καθαρό γυαλί. 

15 περιεκτικότητα σε TiO2 ποσοστό TiO2  στο χρώμα : ≥ 13% κ.β. 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D1394-76 αναγωγική 

μέθοδος JONES. 

Κίτρινο ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών: 
Για την προμήθεια του κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Φυσικές ιδιότητες» και συγκεκριμένα οι παρακάτω ιδιότητες. 
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1 παράγοντας φωτεινότητας β: ≥ 0,50  (Κατηγορία  LF7 , πίνακας 1 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

2 Χρωματικές συντεταγμένες: Τα χ,y θα πρέπει να ορίζουν σημείο που θα βρίσκεται μέσα 

στην προβλεπόμενη για το κίτρινο χρώμα περιοχή του 

χρωματικού διαγράμματος (πίνακας 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

3 Καλυπτική ικανότητα: ≥ 90% (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2814:2006) 

4 επίδραση ασφάλτου: Δβ≤ 0,05 ( κατηγορία BR2, πίνακα 4 της ΕΝ 1871:2000) Επίσης 

τα χ,y θα πρέπει να ορίζουν σημείο που θα βρίσκεται μέσα 

στην προβλεπόμενη (πίνακας 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) για το 

κίτρινο χρώμα, περιοχή του χρωματικού διαγράμματος  

5 ιξώδες  σε KREBS UNITS στους 

25ο C 

70 – 80 K.U. (ASTM D 562-10) 

6 Χρόνος ξήρανσης (no pick up 

time) 

≤ 20 min (για σχετική υγρασία ατμόσφαιρας έως 80% και 

θερμοκρασία άνω των 25ο C – ASTM D 711-10) 

7 λεπτότητα  κόκκων (HEGMAN) ≥ 3 (προσδιορίζεται σύμφωνα με το  ASTM  D 1210-05) 

8 αντοχή σε φθορά μετά από 

θέρμανση   

≥ 43 kg. Προσδιορίζεται ως ακολούθως: 

To χρώμα εφαρμόζεται σε ξηρό υμένα πάχους περίπου 80 μm 

πάνω σε γυάλινο δοκίμιο διαστάσεων 15 cm × 7 cm  καλά 

καθαρισμένο με διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υμένα 

προσδιορίζεται 24 ώρες μετά τη διάστρωση. Το δοκίμιο 

θερμαίνεται σε πυριαντήριο επί 3 ώρες σε θερμοκρασία  105 – 

110 οC και εν συνεχεία κλιματίζεται επί 30 λεπτά σε 

θερμοκρασία 25 ± 2 οC και σχετική υγρασία 50 % ± 5 %.  

Το δοκίμιο υποβάλλεται σε δοκιμασία φθοράς σύμφωνα με το  

ASTM  D 968. Η άμμος που χρησιμοποιείται είναι η πρότυπη 

άμμος  CEN  EN 196-1. 

9 αντοχή σε επιταχυνόμενη 

γήρανση UVB 

Για το γηρασμένο δοκίμιο απαιτείται αλλαγή παράγοντα 

φωτεινότητας Δβ≤ 0,05 (κατηγορία UV1) και Χρωματικές 

συντεταγμένες χ,y που ορίζουν σημείο που θα βρίσκεται μέσα 

στην προβλεπόμενη (πίνακας 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) για το 

κίτρινο χρώμα περιοχή του χρωματικού διαγράμματος 

10 Κατάσταση του χρώματος στο 

δοχείο  

Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει σημαντική κατακάθιση, 

πρέπει να επανέρχεται εύκολα με ανάδευση σε ομοιογενή 

κατάσταση. Δεν πρέπει να παρουσιάζει πήξη, συσσώρευση, 

βώλους, πέτσες ή διαχωρισμό χρώματος. 

Πρέπει να είναι καλά αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και 

να μη συσσωματώνεται μόνιμα μέσα στο δοχείο μετά περίοδο 

αποθήκευσης τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα 

με ανάδευση στην αρχική του κατάσταση. 

11 αποθήκευση ≥ 6 (Η δοκιμή της αποθήκευσης θα γίνεται σύμφωνα με το 

ASTM  D1309). 

12 Ευκαμψία & πρόσφυση Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγματώσεις, 

απολεπίσεις ή απώλεια πρόσφυσης όταν δοκιμάζεται όπως 

περιγράφεται ακολούθως : 

Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα  127 μm 

πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου διαστάσεων  7,5 cm × 12,5 cm 

και βάρους 1,6 έως 2,1 kg/m2, καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Ο 
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υμένας ξηραίνεται στους 21 – 26 οC σε οριζόντια θέση επί 

18ωρο, στη συνέχεια θερμαίνεται σε πυριαντήριο σε 

θερμοκρασία 55 ± 2 οC επί  2ωρο, ψύχεται σε θερμοκρασία 

δωματίου τουλάχιστον επί  μισή ώρα και κάμπτεται γύρω από 

ξύλινη ράβδο διαμέτρου  12,5 cm. 

13 Αντοχή στο νερό Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, 

ξεφλουδίσματα ή άλλες αλλοιώσεις εκτός μιας ελαφράς 

απώλειας της στιλπνότητάς του όταν δοκιμάζεται ως 

ακολούθως : 

Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 380 μm 

σε καθαρό γυάλινο δοκίμιο. Ο υμένας ξηραίνεται στους 21 – 26 
οC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες. Το δοκίμιο εμβαπτίζεται  

ακολούθως κατά το ήμισυ σε αποσταγμένο νερό σε 

θερμοκρασία δωματίου για  18 ώρες, αφήνεται να ξηρανθεί 

στον αέρα επί  2ωρο και εξετάζεται. 

14 Ιδιότητες ψεκάσεως Το χρώμα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαμαρίνας 

ή αλουμινίου και σε πάχος υγρού  υμένα περίπου  400 μm, 

πρέπει να δίνει υμένα ο οποίος όταν ξηραίνεται να 

παρουσιάζει επιφάνεια λεία, ομοιόμορφη, χωρίς ανωμαλίες 

και τραχύτητα ή οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώμα δεν 

πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισμό όταν 

ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

Μαύρο ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών: 
Για την προμήθεια του μαύρου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Φυσικές ιδιότητες» και αλλάζοντας την χρωστική ουσία θα 

χρησιμοποιηθεί για τη βαφή κρασπέδων ( νησίδων κόμβων, οριοθετήσεις οδών κλπ).  

Τεχνικά χαρακτηριστικά μπλε χρώματος:  

Όλα τα χρώματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή 

της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Δ14 ) , τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του 

Υπουργείου Δημοσίων Έργων. (Αριθμός ΒΜ5 / 0 / 30042/13–1- 79 ΦΕΚ 190 23 2 79 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) και τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα για υλικά Οριζόντιας Σήμανσης Οδών.  

Αναλυτικότερα:  

1    Ποσοστό χρωστικής κατά βάρος 57 – 60 %  

2    Μη πτητικά συνδετικά, ποσοστό κατά βάρος του συνδετικού ≥ 41 %  

3    Ελεύθερο ύδωρ, ποσοστό κατά βάρος επί του χρώματος ≤ 1 %  

4    Ποσοστό του χλωριομένου ελαστικού επί του συνδετικού του αλκυδικού ≥ 8%  

5    Ειδικό βάρος (kgr / ltr) ≥ 1.45  

6    Χονδρά τεμάχια και πέτσες (συγκρατούμενα εις το Αμερικάνικο πρότυπο κόσκινο Νο325) ≤ 1 %  

7    Ιξώδες (κατά KREBS) 70 - 80  

8    Χρόνος ξήρανσης ≤ 15 min  

9    Λεπτότητα κόκκων (κατά HEGMAN) ≥ 3  

10  Επίδραση ασφάλτου ≥ 0.9  

11  Καλυπτική ικανότητα ≥ 0.9 * Συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια του προτύπου ΕΝ1423 * 

Διάρκεια ζωής εντός των δοχείων, 12 μήνες * Συσκευασία σε λευκοσιδηρά δοχεία των 25 λίτρων, 

σε παλέτες 

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΡΩΜΑΤΑ (λευκό , κίτρινο , μπλε & μαύρο ακρυλικό 
χρώμα διαγράμμισης οδών ) 
Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληροί τα παρακάτω : 

- να αποτελείται από χρωστική , ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες. 

- όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα να δίνει σταθερό υμένα με την εξάτμιση του διαλύτη. 
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- να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423, τα οποία κατά την 

εφαρμογή της διαγράμμισης ψεκάζονται στον υγρό υμένα του χρώματος. 

- να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς 

ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει λωρίδα 

διαγράμμισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και στη φθορά. 

- όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώματος να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση, που δε 

μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της 

κυκλοφορίας  και   της παρόδου του χρόνου. 

- να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών. 

Το ΚΕΔΕ προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούμενο από το ΕΝ 1871 εξοπλισμό για τη δοκιμή της 

αποθήκευσης , η δε εναλλακτική λύση του Ευρωπαϊκού Προτύπου (φυσική αποθήκευση 6 μηνών) είναι 

πρακτικά αδύνατη για την εμπρόθεσμη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

Ως προς τη δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την απόφαση ΒΜ5 /30757 / (ΦΕΚ 799 

τ.Β΄/ 9-11-84). Για τη συσκευασία ισχύει η § 3.1 του « Τεύχους Οδηγιών κατασκευής διαγραμμίσεων οδών 

με λευκό ή κίτρινο χρώμα » έτους 1982. 

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871 θεωρούνται αναγκαίοι , δεδομένου ότι δεν 

γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 1436 « Επιδόσεις διαγραμμίσεων οδών 

(τεχνικά χαρακτηριστικά) ».  

Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ. αρ. 3012678/1852/99/19-7-99 έγγραφο του Γενικού 

Χημείου του Κράτους , εφόσον πρόκειται για παρασκεύασμα που ταξινομείται ως επιβλαβές και εύφλεκτο 

, σύμφωνα με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567 /Β /90) «Περί επικινδύνων παρασκευασμάτων» και 

το παρ/μα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705 /Β /20-9-94) «Περί επικινδύνων ουσιών» , θα 

επισημαίνεται με τα σύμβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους – 

φράσεις R : R11 πολύ εύφλεκτο και R 20 επιβλαβές όταν εισπνέεται , καθώς και τις τυποποιημένες οδηγίες 

προφύλαξης – φράσεις  S: 

- S 16  μακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισμα 

- S 25  αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια 

- S 29  μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση 

- S 33  λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 

Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασμα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδομένων ασφαλείας» σύμφωνα με 

το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508 /91 (ΦΕΚ 886 /Β /30-10-91) «Περί καθορισμού κανόνων για το 

σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα», όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47 /95 (ΦΕΚ 431 /Β /17-5-95). 

17) ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ  (ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ) 
Τα γυάλινα σφαιρίδια διαγράμμισης πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1423  «Υλικά επίπασης, υάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και μείγματα αυτών» σε 

συνδυασμό με το Δ14β/οικ.57023/17-04-2003 έγγραφο του Κ.ΕΔ.Ε. 

Για τη δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την απόφαση ΒΜ5 /30757 / (ΦΕΚ 799 τ.Β΄/ 

9-11-84). Για τη συσκευασία ισχύουν οι παρ. 4.1.5 & 4.1.6 του « Τεύχους Οδηγιών κατασκευής 

διαγραμμίσεων οδών με λευκό ή κίτρινο χρώμα » έτους 1982. 

Σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1423 , η κοκκομετρική διαβάθμιση των υάλινων σφαιριδίων 

διαγράμμισης οδών θα πρέπει να είναι η παρακάτω: 

Kόσκινα ISO 565 – R 40/3 μm Συνολικό συγκρατούμενο βάρος σε % 

850 

710 

425 

250 

150 

0 – 2 

0 – 10 

25 – 65 

70 – 95 

95 - 100 
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Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και το 20% 

επικάλυψη επίπλευσης. 

18) ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΛΟΥΟΛΗΣ  
Αρωματικός διαλύτης, άχρωμος, διαυγής με χαρακτηριστική οσμή και χαμηλή περιεκτικότητα σε θειικά. 

Αδιάλυτος στο νερό και πλήρως διαλυτός σε καστορέλαιο, λινέλαιο καθώς και στους περισσότερους 

οργανικούς διαλύτες. 

19) ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 400ML 
Σπρέι με αντισκωριακό λάδι, ώστε να διαλύει τα οξείδια και να λιπαίνει ταυτόχρονα, να διεισδύει γρήγορα 

και αποτελεσματικά. 

20) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ  ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 50ΜΜΧ40Μ 
Αυτοκόλλητη Χαρτοταινία 50mmΧ40m, η οποία αποτελεί ιδανική προστασία στο βάψιμο, εφαρμόζεται σε 

κάθε είδους επιφάνεια για προστασία και επικάλυψη και προσφέρει αντοχή, τέλεια εφαρμογή και εύκολη 

αποκόλληση. 

21) ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΧΡΩΜΑΤΑ : ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ , ΚΟΚΚΙΝΟ-ΑΣΠΡΟ) 
Αντανακλαστική αυτοκόλλητη ταινία (χρώματα : κίτρινο-μαύρο, κόκκινο-άσπρο) για την σήμανση 

επικίνδυνων χώρων , κτιρίων και οχημάτων , η αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης , με φάρδος 10 cm και μήκος 

25 m , είναι τύπου ζέβρας , αντανακλαστική και διατίθεται σε χρώματα λευκό-κόκκινο και κίτρινο-μαύρο. 

Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε δάπεδο - τοίχο όσο και σε λαμαρίνα , αρκεί οι επιφάνεια να είναι στεγνή 

και καθαρή.  

Διαστάσεις : Μήκος (25m), Πλάτος (10cm), Πλάτος γραμμής (4cm), σε Χρώμα :λευκό – κόκκινο ή κίτρινο - 

μαύρο 

22) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΟΔΩΝ JERSEY 

Πλαστικά στηθαία οδών Jersey από πολυαιθυλένιο (PE) πρωτογενές και σταθεροποιητές υπεριώδους 

ακτινοβολίας (UV Protection). Γήρανση και χρωματισμός προϊόντος εγγυημένος για 5 χρόνια. Η μπαριέρα 

δρόμου διαθέτει τάπες για γέμισμα με νερό ή άμμο και υποδοχές (αρσενικό – θηλυκό) για τη δημιουργία 

συστοιχίας. Οι διαστάσεις του είναι περίπου Μήκος 1000mm X Πλάτος 400mm X Ύψος 600mm. Το βάρος 

του άδειο θα είναι περίπου 8Kgr. Στο κάτω άκρο αντίστοιχα πρέπει να υπάρχει οπή απορροής του 

αποθηκευμένου νερού. Το χρώμα του είναι λευκό ή κόκκινο. 

Τα πλαστικά στηθαία θα είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες με εξαιρετική αντοχή στις συγκρούσεις. 

Και θα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και το διαχωρισμό της κυκλοφορίας. Θα αποτελεί εξαιρετική 

λύση για προσωρινές ή μόνιμες ανάγκες με μηδενικό κόστος συντήρησης. 

 

Άρθρο 4ο: Λοιπά στοιχεία 
Επισημαίνεται ότι τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε πακέτα των δέκα 

τεμαχίων ώστε να είναι ασφαλή κατά την μεταφορά και την αποθήκευσή τους. 

Άρθρο 5ο: Έλεγχος Πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί , εφόσον το επιθυμεί , ο προμηθευτής. Στην συγκεκριμένη σύμβαση ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί 

να γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό: 

α) Με μακροσκοπική εξέταση. 

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
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γ) Με πρακτική δοκιμασία. 

 
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) 

● Οι πινακίδες πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου ανακλαστικές, κατασκευασμένες από 

υδατοσημασμένες μεμβράνες τύπου , ΙΙ, ΙΙΙ ή μεταξοτυπίες , με μόνη εξαίρεση τα μαύρα σύμβολα. 

● Το έλασμα αλουμινίου πρέπει να έχει πάχος 3mm. Εξαιρείται το έλασμα των πινακίδων με 

ενισχυμένο πλαίσιο που μπορεί να είναι μικρότερο (2mm). 

● Οι γωνίες των πινακίδων πρέπει να είναι μορφής κυκλικού τόξου, οι διαστάσεις τους , οι 

γραμματοσειρές και τα μελανά σύμβολα πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στις εκάστοτε 

ΟΜΟΕ. 

● Το υπόβαθρο των πινακίδων θα αποτελείται κατά προτίμηση από ένα το πολύ δύο τεμάχια 

ανακλαστικής μεμβράνης. 

● Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων ή του αυτού χρώματος ανακλαστικών μεμβρανών πρέπει να είναι 

αφανείς και η εν γένει εμφάνιση των πινακίδων άψογη. 

● Εάν για τα μελανά σύμβολα χρησιμοποιηθεί μεμβράνη αυτά πρέπει να αποτελούνται από ένα 

ενιαίο τεμάχιο. 

● Κάθε πλευρά του περιθωρίου της πινακίδας πρέπει να αποτελείται από ενιαίο κομμάτι 

ανακλαστικής μεμβράνης. 

● Η οπίσθια όψη των πινακίδων πρέπει να είναι γκρι και να αναφέρεται ευκρινώς το όνομα του 

κατασκευαστή, το έτος κατασκευής της καθώς και φράση σχετική με την προστασία της. 

Η μη τήρηση έστω και μίας εκ των ανωτέρω περιπτώσεων καθιστά το δείγμα απορριπτέο. 

 
Άρθρο 6ο: Παράδοση υλικών οριζόντιας σήµανσης  

Κατά την παράδοση των υλικών οριζόντιας σήμανσης πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω: 

Για το λευκό χρώμα διαγράμμισης: 

1) Επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, (αν το προϊόν είναι εισαγόμενο να 

φέρει το γνήσιο prospectus στη γλώσσα της χώρας προέλευσης και την μετάφρασή του), το οποίο 

θα περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, τον τρόπο χρήσης, την ποιοτική 

σύστασή του. 

2) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 – 9002 του κατασκευαστή-

παραγωγού, για την κατασκευή-παραγωγή υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων (χρωμάτων 

διαγράμμισης, κλπ.) 

3) Το παραδοτέο υλικό θα φέρει την πρωτότυπη ετικέτα σήμανσης της επίσημης συσκευασίας 

κυκλοφορίας του προσφερόμενου προϊόντος στην οποία πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική 

γλώσσα , μεταξύ άλλων , τα εξής στοιχεία: 

- Η ονομασία του προϊόντος και η κωδικοποίησή του. 
- Η μορφή του σκευάσματος (π.χ. υγρό σε συμπυκνωμένη μορφή) και το περιεχόμενο σε  

βάρος ή όγκο. 

- Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής. 

- Η ημερομηνία παρασκευής-παραγωγής. 

- Η ημερομηνία λήξης. 

- Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση (έδρα) του παραγωγού και του 

προμηθευτή. 

- Πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες , μέτρα επείγουσας αντιμετώπισης και τηλέφωνα του 

Κέντρου Δηλητηριάσεων.  

Οποιαδήποτε μη πρωτότυπη ετικέτα δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Για τα άλλα χρώματα διαγράμμισης: 

1) Επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, (αν το προϊόν είναι εισαγόμενο να 

φέρει το γνήσιο prospectus στη γλώσσα της χώρας προέλευσης και την μετάφρασή του), το οποίο 

θα περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, τον τρόπο χρήσης, την ποιοτική 

σύστασή του. 
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2) Τα παραδοτέα υλικά θα φέρουν την πρωτότυπη ετικέτα σήμανσης της επίσημης συσκευασίας 

κυκλοφορίας του προσφερόμενου προϊόντος στην οποία πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική 

γλώσσα, μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία: 

- Η ονομασία του προϊόντος και η κωδικοποίησή του 

- Η μορφή του σκευάσματος (π.χ. υγρό σε συμπυκνωμένη μορφή) και το περιεχόμενο σε 

βάρος ή όγκο 

- Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής 

- Η ημερομηνία παρασκευής-παραγωγής 

- Η ημερομηνία λήξης 

- Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση (έδρα) του παραγωγού και του 

προμηθευτή. 

- Πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες, μέτρα επείγουσας αντιμετώπισης και τηλέφωνα του 

Κέντρου Δηλητηριάσεων. 

Οποιαδήποτε μη πρωτότυπη ετικέτα δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Άρθρο 7ο: ∆είγµατα  
Η επιτροπή δύναται να λάβει τυχαία δείγματα από ολόκληρη ή μέρος της ποσότητας του χρώματος, σε 

δοχεία του ενός (1) ή δύο (2) κιλών και συνολικά 6 δοχεία, από τα οποία, αφού σφραγισθούν, τα τρία θα 

σταλούν στο ΚΕΔΕ για τον εργαστηριακό έλεγχο και τα υπόλοιπα θα κρατηθούν από την επιτροπή για 

τυχόν επανέλεγχο, εφόσον τα πρώτα δείγματα δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Τα 

έξοδα για τον έλεγχο των δειγμάτων θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που κάποια ποσότητα χρώματος δεν καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις, ο ανάδοχος 

θα παραδώσει εκ νέου ποσότητα χρώματος ίση με την ελεγχθείσα που δεν κάλυπτε τις ισχύουσες 

προδιαγραφές. Η παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα υλικά 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και είναι απολύτως σύμφωνα με την 

προσφορά του αναδόχου. 

 

 

 

 

   Λάρισα  28/11/2019 
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  
 
 

Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

                                          

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

για την Προμήθεια  

«ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ‘‘247.999,63 ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ 24%’’ 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 199.999,70 €,  ΦΠΑ : 47.999,93€) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ‘‘ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ’’ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ‘‘Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ’’ 

CPV 34928471-0    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Κ.Α. : 30.7135.43012 

 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : …....…/…..-11-2019 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
χωρίς ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
χωρίς 

ΦΠΑ24% 

1 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ) , Δ600 , ΤΥΠΟΥ ΙΙ 
Τεμάχιο 80,00 27,00 2.160,00 

2 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ) , Δ900 , ΤΥΠΟΥ ΙΙ 
Τεμάχιο 255 40,00 10.200,00 

3 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Ρ) , 

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ 
Τεμάχιο  2.100,00 30,00 63.000,00 

4 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Ρ) , 

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ 
Τεμάχιο  135,00 45,00 6.075,00 

5 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ m²  93,90 55,00 5.164,50 

6 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ , 

ΤΥΠΟΥ ΙΙ 
m²  268,38 90,00 24.154,20 

7 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΟΔΟΥ, 300Χ500 mm, RAL (επιλογή 

της υπηρεσίας)  

Τεμάχιο 4.000,00 7,00 28.000,00 

8 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΟΥ, 

100Χ500 mm , RAL (επιλογή της 

υπηρεσίας) (π.χ. από 1 -> 13 ) 

Τεμάχιο 200,00 2,50 500,00 

9 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΟΥ, 

100Χ140 mm , RAL (επιλογή της 

υπηρεσίας) 

Τεμάχιο 1.000,00 1,00 1.000,00 

10 

ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ , γαλβανιζέ , 

διαμέτρου 2'', πάχους 2mm & 

μήκους 3,00 Μ 

Τεμάχιο  200,00 14,50 2.900,00 

11 

ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ , γαλβανιζέ , 

διαμέτρου 2'', πάχους 2mm & 

μήκους 3,50 Μ 

Τεμάχιο 100,00 17,00 1.700,00 

12 

ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ , γαλβανιζέ , 

διαμέτρου 2'' , πάχους 2mm & 

μήκους 3,80 Μ 

Τεμάχιο 50,00 19,00 950,00 

13 

ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ , γαλβανιζέ , 

διαμέτρου 2'' , πάχους 2mm & 

μήκους 3,50 Μ , τύπου Τ για 

στενά πεζοδρόμια 

Τεμάχιο 10,00 18,00 180,00 
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14 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 

αριθμών & γραμμάτων 4Χ6 cm 
Τεμάχιο 6.100,00 1,20 7.320,00 

15 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

άνω πλαίσιο, διαστάσεων 

305Χ505mm , κατάλληλο για την 

τοποθέτηση πινακίδων 

ονοματοθεσίας.  

κάτω πλαίσιο,  διαστάσεων 

105Χ505mm , κατάλληλο για την 

τοποθέτηση πινακίδων 

αρίθμησης. Επιπλέον θα φέρει 

διάταξη για κάθετη πάκτωση σε 

ιστό 1 ½’ ή 2’. Με τα υλικά 

στερέωσης-περιλαίμια κλπ. 

Τεμάχιο 350,00 7,00 2.450,00 

16 
ΦΙΑΛΕΣ SPRAY των 500 ml 

χρώματος λευκό ή κίτρινο, για 

διαγράμμιση 

Τεμάχιο 1.000,00 10,00 10.000,00 

17 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΤΡΟΧΩΝ 

Τεμάχιο  1 125,00 125,00 

18 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ , 

από σκληρό πλαστικό με ειδική 

βάση και μηχανισμό στήριξης 

μονής όψης. 

Τεμάχιο 6 240,00 1.440,00 

19 
ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

εύκαμπτα, 45cm με τα υλικά 

στερέωσης. 

Τεμάχιο 160 8,50 1.360,00 

20 
ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

εύκαμπτα, 75cm με τα υλικά 

στερέωσης. 

Τεμάχιο 350 9,00 3.150,00 

21 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, 

διαμέτρου 80cm μετά του ΙΣΤΟΥ 
Τεμάχιο 35,00 85,00 2.975,00 

22 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

διαμέτρου 60cm μετά του ΙΣΤΟΥ 
Τεμάχιο  8,00 50,00 400,00 

23 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ , ΤΥΠΟΥ Ρ3Α , 

διπλής όψης , 

συμπεριλαμβάνεται & η Κόλλα 

Εποξειδική 2 Συστατικών  

Τεμάχιο  150,00 3,20 480,00 

24 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ , ΤΥΠΟΥ Ρ3Α , 

μονής όψης , συμπεριλαμβάνεται 

& η Κόλλα Εποξειδική 2 

Συστατικών  

Τεμάχιο  50,00 2,80 140,00 
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25 

LED ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ με Φ/Β Πάνελ-

διπλής όψης , 

συμπεριλαμβάνεται & η Κόλλα 

Εποξειδική 2 Συστατικών  

Τεμάχιο  80,00 35,00 2.800,00 

26 
ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ μαζί με ειδική 

Εποξειδική κόλλα 2 Συστατικών. 

Τεμάχιο  100,00 10,50 1.050,00 

27 

LED BOX , Δύο (2) αναλάμποντων 

(flashing) φανών, διαμέτρου 

100mm με τοποθέτηση Φ/Β 

συστήματος ισχύος 10W 

Τεμάχιο  10,00 460,00 4.600,00 

28 

ΜΕΙΩΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  

(σαμαράκι),  Ενισχυμένος 3,2cm , 

Μεσαίο τμήμα, 50Χ61Χ3,2 cm 

(πλάτοςΧμήκοςΧύψος cm) 

Τεμάχιο  

 
200,00 25,00 5.000,00 

29 

ΜΕΙΩΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

(σαμαράκι), Ενισχυμένος 5cm , 

Μεσαίο τμήμα , 50Χ90Χ5 cm 

(πλάτοςΧμήκοςΧύψος).  

Τεμάχιο 200,00 35,00 7.000,00 

30 ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
κιλό 250,00 2,00 500,00 

31 ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
κιλό 500,00 2,00 1.000,00 

32 ΜΑΥΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΧΡΏΜΑ 

ΔΙΑΓΡΆΜΜΙΣΗΣ 
κιλό 150,00 2,00 300,00 

33 ΜΠΛΈ ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΧΡΏΜΑ 

ΔΙΑΓΡΆΜΜΙΣΗΣ 
κιλό 200,00 2,00 400,00 

34 
ΥΑΛΙΝΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 

κιλό 300,00 1,10 330,00 

35 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΤΟΛΟΥΟΛΗΣ 
κιλό 66,00 1,60 105,60 

36 ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 400ml Τεμάχιο  15,00 3,20 48,00 

37 ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΗ  ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΊΑ 

50mmΧ40m  
Τεμάχιο  19 2,50 47,50 

38 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Μήκος 

25m, Πλάτος 10cm, Πλάτος 

γραμμής (4cm) Χρώματα : λευκό 

– κόκκινο ή  κίτρινο – μαύρο 

Τεμάχιο 5,00 140,00 700,00 
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39 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΟΔΩΝ          

(Jersey), διαστάσεων περίπου 

Μήκος 1000mm X Πλάτος 

400mm X Ύψος 600mm και 

βάρος περίπου 8Kgr 

Τεμάχιο  10,00 29,49 294,90 

ΣΥΝΟΛΟ  199.999,70 

ΦΠΑ 24% 47.999,93 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  247.999,63 

 

 

 

 

Λάρισα 28/11/2019 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ             O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                            ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

Φωτεινή Μαρία ΜΗΤΣΙΟΥ                              Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ  

  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
  

Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 60 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –ΤΕΥ∆  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 

Αρ. Διακήρυξης:………………………………………… 

 

(ΠΛΗΡΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ) 
Του/της ή της εταιρείας:………………………………………………………………………………………………………………………. 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται από:………………………………………………………………………………………………………… 

Με έδρα (οδός, αρ.,ΤΚ,): ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Τηλ, fax:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

χωρίς ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

χωρίς ΦΠΑ24% 

1 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

(Κ) , Δ600 , ΤΥΠΟΥ ΙΙ 
Τεμάχιο 80,00   

2 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

(Κ) , Δ900 , ΤΥΠΟΥ ΙΙ 
Τεμάχιο 255   

3 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Ρ) , 

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ 
Τεμάχιο  2.100,00   

4 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Ρ) , 

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΙΙ 
Τεμάχιο  135,00   

5 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ m²  93,90   

6 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ , 

ΤΥΠΟΥ ΙΙ 
m²  268,38   

7 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΟΔΟΥ, 300Χ500 mm, RAL (επιλογή 

της υπηρεσίας)  

Τεμάχιο 4.000,00   

8 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΟΥ, 

100Χ500 mm , RAL (επιλογή της 

υπηρεσίας) (π.χ. από 1 -> 13 ) 

Τεμάχιο 200,00   

9 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΟΥ, 

100Χ140 mm , RAL (επιλογή της 

υπηρεσίας) 

Τεμάχιο 1.000,00   

10 

ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ , γαλβανιζέ , 

διαμέτρου 2'', πάχους 2mm & 

μήκους 3,00 Μ 

Τεμάχιο  200,00   

11 

ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ , γαλβανιζέ , 

διαμέτρου 2'', πάχους 2mm & 

μήκους 3,50 Μ 

Τεμάχιο 100,00   

12 

ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ , γαλβανιζέ , 

διαμέτρου 2'' , πάχους 2mm & 

μήκους 3,80 Μ 

Τεμάχιο 50,00   
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13 

ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ , γαλβανιζέ , 

διαμέτρου 2'' , πάχους 2mm & 

μήκους 3,50 Μ , τύπου Τ για στενά 

πεζοδρόμια 

Τεμάχιο 10,00   

14 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 

αριθμών & γραμμάτων 4Χ6 cm 
Τεμάχιο 6.100,00   

15 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

άνω πλαίσιο, διαστάσεων 

305Χ505mm , κατάλληλο για την 

τοποθέτηση πινακίδων 

ονοματοθεσίας.  

κάτω πλαίσιο,  διαστάσεων 

105Χ505mm , κατάλληλο για την 

τοποθέτηση πινακίδων αρίθμησης. 

Επιπλέον θα φέρει διάταξη για 

κάθετη πάκτωση σε ιστό 1 ½’ ή 2’. 

Με τα υλικά στερέωσης-

περιλαίμια κλπ. 

Τεμάχιο 350,00   

16 
ΦΙΑΛΕΣ SPRAY των 500 ml 

χρώματος λευκό ή κίτρινο, για 

διαγράμμιση 

Τεμάχιο 1.000,00   

17 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΤΡΟΧΩΝ 

Τεμάχιο  1   

18 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ , από 

σκληρό πλαστικό με ειδική βάση 

και μηχανισμό στήριξης μονής 

όψης. 

Τεμάχιο 6   

19 ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ εύκαμπτα, 

45cm με τα υλικά στερέωσης. 
Τεμάχιο 160   

20 ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ εύκαμπτα, 

75cm με τα υλικά στερέωσης. 
Τεμάχιο 350   

21 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, 

διαμέτρου 80cm μετά του ΙΣΤΟΥ 
Τεμάχιο 35,00   

22 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

διαμέτρου 60cm μετά του ΙΣΤΟΥ 
Τεμάχιο  8,00   

23 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ , ΤΥΠΟΥ Ρ3Α , 

διπλής όψης , συμπεριλαμβάνεται 

& η Κόλλα Εποξειδική 2 

Συστατικών  

Τεμάχιο  150,00   

24 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ , ΤΥΠΟΥ Ρ3Α , 

μονής όψης , συμπεριλαμβάνεται 

& η Κόλλα Εποξειδική 2 

Συστατικών  

Τεμάχιο  50,00   

25 

LED ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ με Φ/Β Πάνελ-

διπλής όψης , συμπεριλαμβάνεται 

& η Κόλλα Εποξειδική 2 

Συστατικών  

Τεμάχιο  80,00   

26 
ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ μαζί με ειδική 

Εποξειδική κόλλα 2 Συστατικών. 

Τεμάχιο  100,00   
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27 

LED BOX , Δύο (2) αναλάμποντων 

(flashing) φανών, διαμέτρου 

100mm με τοποθέτηση Φ/Β 

συστήματος ισχύος 10W 

Τεμάχιο  10,00   

28 

ΜΕΙΩΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  (σαμαράκι),  

Ενισχυμένος 3,2cm , Μεσαίο 

τμήμα, 50Χ61Χ3,2 cm 

(πλάτοςΧμήκοςΧύψος cm) 

Τεμάχιο  

 
200,00   

29 

ΜΕΙΩΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (σαμαράκι), 

Ενισχυμένος 5cm , Μεσαίο τμήμα , 

50Χ90Χ5 cm 

(πλάτοςΧμήκοςΧύψος).  

Τεμάχιο 200,00   

30 ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
κιλό 250,00   

31 ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
κιλό 500,00   

32 ΜΑΥΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΧΡΏΜΑ 

ΔΙΑΓΡΆΜΜΙΣΗΣ 
κιλό 150,00   

33 ΜΠΛΈ ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΧΡΏΜΑ 

ΔΙΑΓΡΆΜΜΙΣΗΣ 
κιλό 200,00   

34 ΥΑΛΙΝΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
κιλό 300,00   

35 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΤΟΛΟΥΟΛΗΣ 
κιλό 66,00   

36 ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 400ml Τεμάχιο  15,00   

37 ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΗ  ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΊΑ 

50mmΧ40m  
Τεμάχιο  19   

38 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ 

ΤΑΙΝΙΑ Μήκος 25m, Πλάτος 10cm, 

Πλάτος γραμμής (4cm) Χρώματα : 

λευκό – κόκκινο ή  κίτρινο – μαύρο 

Τεμάχιο 5,00   

39 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΟΔΩΝ          

(Jersey), διαστάσεων περίπου 

Μήκος 1000mm X Πλάτος 400mm 

X Ύψος 600mm και βάρος περίπου 

8Kgr 

Τεμάχιο  10,00   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

ΦΠΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

 

…………………,     /    /20…. 

 

 

 

        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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